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Het ‘Hart van Engeland’ is het land van glooiende heuvels 
waarin gouden korenvelden en groene weides door houtwal-
len van elkaar gescheiden zijn. Langs de Noordzeekust strek-
ken zich prachtige duingebieden uit, afgewisseld met kreken 
en lavandelvelden. En zoals in heel Engeland komt u overal 
idyllische stadjes tegen maar ook menhirs, Romeinse res-
tanten, eeuwenoude inns, gezellige pubs en landhuizen met 
prachtige tuinen.

DAG 1
Vertrek ’s morgens naar Calais, waar we de ferry naar Dover nemen. 

We rijden door Kent en passeren Londen. We rijden noordwaarts 

om uiteindelijk aan te komen in Nottingham, onze verblijfplaats voor 

6 nachten.

DAG 2
Nottingham is de stad van Robin Hood en eerder een kleine stad. Van 

op de Market Square zijn alle bezienswaardigheden op loopafstand te 

bereiken. De absolute topattractie van de stad is Nottingham Castle. In 

het Broadmarsh Shopping Centre bevindt zich The City of Caves, een 

ondergronds gangenstelsel dat voor verschillende doeleinden gebruikt 

is, bijvoorbeeld als schuilkelder, maar ook als ‘public houses’ voor de 

armere mensen.

DAG 3
’s Morgens zetten we koers naar Grantham. We voorzien een bezoek 

aan Belvoir Castle, een schitterend kasteel gelegen bovenop een 

heuvel. Filmliefhebbers zagen Belvoir Castle al opduiken in The Da Vinci 

Code als Castel Gandolfo. ’s Namiddags rijden we naar het Bubblecar 

museum in Boston. Bubblecars of microcars zijn een belangrijk deel 

van de Britse autogeschiedenis. Meer dan 50 grappige autootjes staan 

er tentoongesteld, vaak in een typisch decor. 

We sluiten onze dag af in Skegness, waar we een bezoek brengen aan 

Natureland Seal Sanctuary. Natureland redt zeehonden die aanspoelen 

aan de kusten van Lincolnshire. Na goede zorgen is het de bedoeling 

dat de zeehondjes weer de zee in kunnen. 

DAG 4
Na het ontbijt rijden we naar Stamford. Daar vinden we Burghley 

House, een belangrijk voorbeeld van 16e-eeuwse Engelse architectuur. 

De Elizabethaanse gevel, gecombineerd met de grote variëteit aan 

historische interieurs maken Burghley House tot een ideale filmlocatie. 

U herkent misschien decors uit  ‘Pride & Prejudice’ of ‘Elizabeth: The 

Golden Age’. 

Na ons bezoek aan Burghley House rijden we door naar Leicester, 

een levendige stad die heel wat geschiedenis en cultuur herbergt. Zo 

is er de Jewry Wall, een restant van wat ooit een romeins badhuis was. 

Leicester heeft ook haar eigen kathedraal, waarvan de eerste sporen 

uit 1806 stammen. Het meest merkwaardige bouwwerk in Leicester is 

de ‘Clock Tower’, gebouwd in 1868.

DAG 5
De middeleeuwse stad Lincoln herbergt een prachtige kathedraal die 

u al van ver op de heuvel ziet liggen. Tegenover de kathedraal ligt het 

imposante kasteel vanwaar u mooie vergezichten kunt bewonderen. 

Hier ligt ook één van de vier overgebleven Magna Carta’s, het aller-

eerste rechtsdocument dat de macht van de koning inperkte. Neem 

hier ook gerust de tijd om door de smalle steile straatjes te struinen.

DAG 6
Lord Byron is één van de bekendste Britten. In zijn turbulente leven, vol 

schandalen, was hij vooral een groot dichter die nog altijd veel gelezen 

en geciteerd wordt. We bezoeken vandaag Newstead Abbey, het huis 

dat hij samen met zijn titel op 10-jarige leeftijd in 1798 erfde en on-

dertussen deels tot een romantische ruïne is vervallen. Later trekken 

we naar Sherwood Forest, het bosgebied met de Major Oak, bekend 

als het hoofdkwartier van Robin Hood!

Het is al namiddag als we doorrijden naar Bolsover Castle, ‘designed to 

entertain and impress’. Het kasteel biedt een schitterend uitzicht over 

de regio Derbyshire. Wandelend door de ongemeubileerde gangen 

en kamers van het kasteel staat u ongetwijfeld versteld van de intacte 

wand- en plafondschilderingen. 

DAG 7
Na het ontbijt vertrekken we langs Leicester en Northampton richting 

Londen en Dover, waar we de overzet nemen naar Calais. Enkele uur-

tjes later komen we weer aan in Herentals.

BEST WESTERN WESTMINSTER 
half pension
Gelegen  op ca. 1,5 km van het centrum van Nottingham. Het hotel is gevestigd in 
een prachtig verbouwd Victoriaans pand en biedt zowel moderne als traditionele 
kamers. WiFi is gratis beschikbaar. Het restaurant verzorgt menu’s met huisgemaakte 
en seizoensgebonden gerechten.

7 DAGEN   EAST MIDLANDS

AFREIS: 26 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 735,-
Toeslag single: € 65,-
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