
ENGLAND – DET SMUKKE SYDENGLAND  (KØR-SELV)  

 
 

1. dag 
London-Leeds-Rye-Hastigs-East-

bourne (ca. 220 km.) 

Vi finder et billigt fly til London, hvor bilen 

hentes og den dejlige tur starter. 
 

I kører gennem det smukke område kaldet 

Englands have til slottet i Leeds, der er fra 

1119. 
 

Derefter fortsætter tur til den charmeren-

de by Rye hvor I føler at I er kommet til-

bage middelalderen. 

 

Her kan I besøge de hyggelige de hygge-

lige gader med alt fra butikker til restau-

ranter og det hele emmer af historie. 

 
Derefter kan I fortsætte turen gennem Ha-

stings med det berømte slag fra 1066 der 

er afbildet på Bayeaux tapetet. 

 

Derefter fortsætter til Eastbourne. 

Overnatning: Shore View hotel eller 

lign*** 

 

 2. dag 
Estbourne-Brighton-Portsmoth  

(130 km) 

Efter morgenmaden kan I på vejen mod 

Brighton I lægge turen forbi Birling Gap og 

"de 7 søstre" et smukt naturområder med 

flotte udsigter over den Engelske kanal. 

Derefter går turen videre til badebyen 

Brighton, hvor I kan gå en smuk tur på 

strandpromenaden, eller måske lokker en 

tur på "The Lanes" med forretninger, ca-

feer og pubber. 

Når I er færdige med at nyde den mon-

dæne badeby kan I fortsætte til Arundel, 

der er en smuk by, der domineres af den 

det meget flotte slot fra den 18. århund-

rede 

Derefter fortsætter turen til Portsmouth, 

der er en vigtig flådeby, og her kan I be-

søge kampskibet HMS Victory.  

Byen var i øvrigt hjemstavn for Charles 

Dickens. 

Overnatning: Premier Inn City Center 

eller lign *** 

3. dag 

Portsmluth-Jurassic cast – Plymouth 

(300 km) 

Efter morgenmaden går turen vildere via 

Dorset til i Devon. 

Man kan køre via Lyme Regis, der er kendt 

for mange fund af fossiler i skrænterne og 

på stranden. 

Derefter køres der mod East Devon, der 
byder på et meget varieret og smukke 

landskab og mange steder vi 

  

 

I møde små lokale steder der serverer 

te og Scones med flødeskum og jord-

bærsyltetøj- vi kalder det ”Jersey 

Cream Tea”, det er der vi for mange 

år siden først mødte begrebet. 

 

Derefter køres der til Plymouth hvor 
der overnattes. 

Overnatning: Premier Inn City 

(Lockers Quay) eller lign *** 

4. dag 

Plymouth-Dartmore-Exeter-Bristol 

(200 km) 

Efter morgenmaden bør I besøge 

Dartmoor Naionalpark, der med 

smukke bakkedale og langstrakte høj-

der, er et besøg værd og med gåde-
fulde tågebanker er med til at give 

området et stænk af mystik, tænk 

f.eks. på ”Baskervillehunden” skrevet 

af Sir Conan Doyles. 

Turen fortsætter til Exeter, der en 

storby med landsbystemning med små 
røde huse og grønne parker og kate-

dralen er også et besøg værd. 
 

Derefter går videre gennem smukke 

landskaber til Bristol og i kan vælge at 

besøge Sommerset eller fiskerbyen 

Covelly på vejen. 

Overnatning: Holiday Inn Express 

Bristol city center eller lign *** 

 
5. dag 

Bristolområdet (ca.120 km) 

Efter morgenmaden skal I helt sikkert 

nyde området omkring Bristol, hvor 

spabyen Bath er et oplagt valg.  

Den kendte forfatter Jane Austin har 
boet der og hun har også ladet sig in-

spirere af byens umådelige skønhed til 

nogle af hendes romaner og man kan 

besøge hendes hjem samt de romer-

ske bade. 

 

Turen kan gå videre til Glastonbury 

hvor savnet siger at kong Arthur og 

Guinevare er begravet og et af Stor-
britaniens ændste klostre kan besø-

ges. 
 

Eftermiddagen kan bruges i middelal-

derbyen Wells, hvor en imponerende 

katedral knejser over byen. 

Overnatning: Holiday Inn Express 

Bristol city center eller lign *** 

 

6. dag 
Bristol - Stonhage – Basingstoke 

(ca. 160 km) 
Efter morgenmaden vil det være op-

lagt at lægge vejen forbi markedsbyen 

Salisbury samt se nærmere på kate-

dralen. der har Englands højeste tårn 

på 135 meter. 

Besøg de middelalderlige gader, der 

snor sig omkring katedralen inden der 

fortsætter til Storbritanniens vigtigste  

  
 

forhistoriske monument, det legenda-

riske Stonehage.  

 

Den imponerende stencirkel er bygget 

ca. 1850 f.Kr. og Stonehage er stadig 
er omgærdet af mystik.   

 

Derefter kan I fortætte til den pittore-

ske by Lacock og byens smukke klo-

ster. 

Turen ender i Basingstoke hvor der 

overnattes. 

Overnatning: Premier Inn town-

center eller lign *** 

7. dag 
Basingstoke - Hamton Courth - 

Windson - lufthavn/London 

 

Efter morgenmad vil det være oplagt 

at besøge Hampton Court Palace, der 

i sin tid var centrum for magtens cen-

trum i det royale og politiske styre. 

 

I kan besøge slottes haveanlægget 

med den eventyrlige labyrint. 

 

Slottet ligger smukt ved foden Tham-

res. 
 

I kan også køre forbi Winsor og de 

fantastiske kunstkatte. 
 

Hvis I vælger at flyve hjem, går turen 

til lufthavnen hvor bilen afleveres og 

der flyves retur til Danmark. 

 

Turen kan forlænges med et lille (el-

ler større) ophold i London og så afle-

veres bilen i byen og I finder selv til 

hotellet og senere til lufthavnen. 
 

7-9. dag 

London 

Efter nogle smukke dage rundt i det 

Centrale England har vi inkluderet et 

par dage i London så I kan se eller 

gense byen. 

Overnatning: Hotel Best Western 

Burns Kensington eller lign. 3* 

  
9. dag 

London- Danmark 

Efter morgenmaden går det til luft-

havnen, hvor det går hjem til Dan-

mark. 

 

  
 

 


