
ENGLANDS PERLER  (KØR-SELV)  

 
 
1. dag 

Danmark-London-Chester 

(ca 350 km.) 

Det går med et tidligt morgenfly til Lon-

don. 
 

Her henter I jeres bil og turen starter med 

at køre fra London til Shakspeare`s føde-

sted Statford on Avon. 
 

Midt i byen finder I Shakespeares fødested 

og byen rummer mange smukke områder 

og her er det nærliggende at se på de 

mange huse der er bygget i Tudor stil. 
 

F.eks. er Shakespeares kones barndoms-
hjem ”Anne Hathaway´s cottage” et dej-

ligt sted at besøge – og overalt findes der 

smukke haver i forbindelse med husene. 
 

Derefter fortsættes til Ironbridge, der er 

på World Heritage's liste.  Det er verdens 

første jernbro og broen spænder over en 

skovklædt kløft ved Severn floden. 
 

Herefter går turen vider til middelalder-
byen Chester. 

Overnatning I Chester:  

Lavender Lodge eller lign. 3* 
 

2. dag 
Chester og omegn 

Chester domineres af domkirken og de 

gamle bymure - hele middelalderbyen em-

mer af 2.000 års historie. 
 

En tur til hjertet af det nordlige Wales er 

et godt valg medens man i Chester.  
 
Besøg f.eks. middelborgen Conwy, bygget 

af Edward den 1 sent i det 13. århund-

rede. 
 

Turen kunne fortsætte Snowdonia National 

park. 
 

Det skønne grønne område med små 

landsbyer med dramatiske udsigter til 

Englands højeste bjerg og til den største 
sø i Wales, en smuk tur der kan anbefales. 

Overnatning I Chester:  

Lavender Lodge eller lign. 3* 
 
3. dag 

Chester-York (ca. 180 km.) 

I dag går det mod Victoriatidens spa om-

råde hvor byen Buxton med kurvand og 

operahus var centrum. 
 
Turen fortsætter gennem små hyggelige 

byer og et sted holdes frokostpausen. 
 

Om eftermiddagen kan vi anbefale et be-

søg i Chatsworth, der er et herskabshus 

med en stor kunstsamling, en flot park og 

dejlige omgivelser. 

 

Efter besøget er det tid til frokost inden 
turen går videre til Snowdonia National 

park. 

 

  

 

Det skønne grønne område med små 

landsbyer med dramatiske udsigter til 

Englands højeste bjerg. 
 

Efter besøget går turen gennem Sher-

wood skovene hvor man ikke kan 

undgå at tænke på Robin Hood og 

hans raske venner. 

 

Turen ender til den historiske by York. 

Overnatning: Holgate Bridge hotel 

eller lign. 3* 
 

4. dag 
York 

Brug dagen på at opleve York, hvis hi-

storie går tilbage til Vikingerne. 
 

Med sin rige gamle historie, romanti-

ske atmosfære og sjove aktiviteter er 

byen et hit. 

 
Byen er kendt for sin udsøgte arkitek-

tur, virvar af maleriske brostensbe-

lagte gader, masser af attraktioner og 

masser af blomster. 

Overnatning: Holgate Bridge hotel 

eller lign. 3* 
 

5. dag 

York-Oxford (300 km) 
Efter morgenmaden går turen tilbage 

mod London. 

 

Hvis I er til krimier - kender I Oxford 

hvor Morse huserede og området om-

kring Hedlay on Thames hvor Barneby 

opklarede sine mordgåder. 

 

Oxford er gammel kulturby, hvor der 

er meget at se på, bl.a. det gamle uni-
versitet med de stolte traditioner 

Overnatning: Five mile b/b eller 

lign 

 

6. dag 

Oxford 

Efter morgenmaden er tid til at opleve 

Oxford måske i følgeskab med en ro-

man skab af Colin Dexter, så mange af 
de lokaliteter som I kender fra Morse 

eller Louis kan opleves, måske besøge 

et par af de værtshuse som besøges i 

filmene eller gå på opdagelse i den 

dejlige by. 

Overnatning: Five mile b/b eller 

lign 

 
7. dag 

Oxford – Hendley on Thames.  
Efter morgenmaden er der ikke langt 

til ”Barneby land” altså de smukke 

byer omkring Dorcester, Elme og 

Thame. 
 

I kan starte dagen med besøge Dor-

chester, en af de smukkeste Midsom-

mer landsbyer. Byens kroer fra det 15. 

og 16. århundrede samt posthuset der 

er er et besøg værd og I kan også 

besøge Dorchester Abbey. 

  
 

Herfra kan turen gå videre til Warbo-

rough, som har været med i ni episo-

der og her kan I nyde en ”swift half” 

på, en stråtækt pub fra det 16. år-
hundrede, der er brugt så mange 

gange at trofaste seere straks vil 

genkende den. 

Der kan I fortsætte til Ewelme, et lille 

overset stykke af ”Barneby” og byen 

har været brugt et par gange. 

Herfra kan turen gå til Watlington 

med huse fra 14-tallet til i dag.  

Byens bibliotek har været brugt i 
serien og det er værd at kigge på 

kirken, butikkerne og pubben inden 

turen går videre til den lille landsby 

Lewknor, hvor skolen har være vist 

som Upper Warden School i flere 

episoder.  

Her finder vi også den charmerende 
450 år gamle pub ”The Leathern 

Bottle” i centrum af byen. 

Endelig kan turen gå til Thame der er 

den mest filmede Causton, der er en 

hyggelig markedsby med et ugentligt 

marked.  

Rådhuset i Thame bruges ofte som 

Caustons rådhus. Byen byder også på 

flere meget gamle bindingsværks-

huse, og man kunne genkende flere 

steder fra serien, ikke mindst Sprea-

deagale Hotel, der udvendigt et fra 
det 16. århundrede. 

Overnatning: The baskerville***+ 

8. dag 

Hendley on Thames 

Oplev mere af det smukke område 

Overnatning: The baskerville***+ 
 
Hendley on Thames – London 

(ca 50 km) 

Turen forsætter til London hvor bilen 

afleveres i byen og I finder jeres ho-

tel. 

Overnatning: Hotel Best Western 

Burns Kensington eller lign. 3* 
 
9. dag 

London 
Efter nogle smukke dage rundt i det 

Centrale England har vi inkluderet en 

dag i London så I kan se eller gense 

byen. 

Overnatning: Hotel Best Western 

Burns Kensington eller lign. 3* 
 

10. dag 

London-Danmark 

Efter morgenmaden er er det i løbet 

af dagen tid til at finde toget til luft-

havnen for at flyve retur til Danmark 
 
Vi kan ændre på antallet af overnat-

ningen/steder efter ønske. 
 



 

 

 

 

 


