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4 DAGEN   COTSWOLDS

9

OXFORD WITNEY HOTEL 
half pension
Gelegen in het hart van Oxfordshire. Alle kamers zijn uitgerust met een eigen 
badkamer en beschikken over thee- en koffiefaciliteiten. Elke ochtend wordt er een 
volledig Engels ontbijt geserveerd. Het restaurant serveert een verscheidenheid 
aan menu’s. Er is ook een wijnmuur met een glazen vitrine, waar u kunt kiezen uit 
tal van exclusieve wijnen.

AFREIS: 19 AUGUSTUS 2018
Prijs per persoon:  € 470,-
Toeslag single: € 130,-

Dorpjes met cottages, landhuizen en kastelen liggen hier te 
sluimeren in een landschap van groene heuvels en valleien, 
de “rolling hills” van de Cotswolds! Tijdens deze reis bezoe-
ken we ook Bath. Deze imposante stad werd reeds in de 
tijd van de Romeinen druk bezocht om zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen. Gewoon prachtig, absoluut een hoogte-
punt van deze trip.

DAG 1
’s Ochtends vertrekken we richting Calais, waar we inschepen voor de 

overtocht naar Dover. Vandaar rijden we richting Newbury, Wantage 

en Uffington. Hier hebben de Kelten in de eerste eeuw voor Christus 

de grond afgegraven in de vorm van een gestileerd paard, zodat de 

witte kalksteenbodem zichtbaar werd. Na de middag bezoeken we 

Avebury met zijn megalithische tempel van reuzestenen daterend uit 

1900 voor Christus. In de latere namiddag rijden we door naar ons 

hotel in Oxford voor avondmaal en overnachting.

DAG 2
In de voormiddag rijden we naar Castle Combe, dat bekend staat als 

‘the prettiest village in England’. Dat het tot de mooiste dorpjes van 

Engeland behoort, weten ook filmregisseurs. Castle Combe diende 

dan ook regelmatig als filmlocatie voor bv. ‘War Horse’ van Steven 

Spielberg. Ook in de eerste ‘Dr. Doolittle’ film herken je het decor als 

je door Castle Combe loopt. Daarna gaat het naar Bath, opgenomen 

in de Werelderfgoedlijst van Unesco. Je vindt er dan ook enkele in-

drukwekkende sites! Naast de Bath Abbey bezoek je de Roman Baths, 

die een goede indruk geven van unieke Romeinse thermen en de 

tempel van Sulis Minerva.

DAG 3
Na het ontbijt brengt de bus ons naar Painswick, oftewel “the Queen 

of the Cotswolds”. We bezoeken er de prachtige Rococo Garden. Het 

meest spectaculaire deel van de tuin is de moestuin, die vanaf 1970 

gerestaureerd werd. Die ligt achter een mooi 18e-eeuws huis en toont 

een mix van weelderige bloemen, groenten en fruitsoorten. Na een 

vrije lunch rijden we naar Gloucester, voor een bezoek aan de Glou-

cester Cathedral. We houden ook halt bij de plaatselijke Beatrix Potter 

shop en museum, gevestigd in het huisje dat ook in de vele illustraties 

voorkomt. We maken nog een wandeling door de Historic Dockyards, 

een absolute topattractie in Gloucester. De laatste halte van vandaag 

ligt in Lacock, een schilderachtig dorpje waar niet alleen heel wat BBC-

producties werden opgenomen, maar waar ook het huis staat van de 

ouders van Harry Potter in de film “De Steen der Wijzen”.

DAG 4
Na het ontbijt zetten we alweer koers richting Dover.  Vooraleer we 

terug varen naar Calais, geven we u nog graag de gelegenheid voor 

een bezoek aan het kasteel van Windsor. In de namiddag schepen we 

weer in en we keren terug naar Frankrijk om daarna door te rijden 

naar huis.


