
ENGLAND - KRIMILAND (KØR-SELV) 

 
1. DAG  

Danmark-Oxford (50 km)  

Vi finder en tidlig morgenmaskine til 

London og efter at I har hentet bilen 
starter eventyret. 
 

Hvis I er til krimier - kender I Oxford 

hvor Morse huserede og området 

omkring Henley on Thames hvor 

Barneby opklarede sine mordgåder.  

 

Oxford er gammel kulturby, hvor der 

er meget at se på, bl.a. det gamle 
universitet med de stolte traditioner. 

Overnatning: Conifers Guest 

House **** eller lign. 

 

2. dag  

Oxford  
Efter morgenmaden er tid til at op-

leve Oxford måske i følgeskab med 

en roman skabt af Colin Dexter, så 

mange af de lokaliteter som I ken-
der fra Morse eller Louis kan ople-

ves. 

 

Måske skal I besøge et par af de 

værtshuse som besøges i filmene el-

ler gå på opdagelse i den dejlige by. 

Overnatning: Conifers Guest 

House **** eller lign. 

 
3. dag  
Oxford – Henley 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 Mid-

sommer landsbyer.  

. 

   
 
 

  
Byens kroer, der er fra det 15. og 16. 

århundrede samt posthuset er er et 

besøg værd og I kan også besøge Dor-

chester Abbey. 

 
Herfra kan turen gå videre til Warbo-

rough, som har været med i 9 episo-

der og her kan I nyde en ”swift half” 

på en stråtækt pub fra det 16. århund-

rede, der er brugt så mange gange at 

trofaste seere straks vil genkende den.  

Derefter 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 bibli-

otek 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 bindingsværkshuse, 

og man kunne genkende flere steder 

fra serien, ikke mindst Spreadeagale 
Hotel, der udvendigt er fra det 16. år-

hundrede.  

 

  

Overnatning: The baskerville**** 

eller lign. 

4. dag 

Hendley on Thames  

Oplev mere af det smukke område 

Overnatning: The baskerville****  

eller lign. 

 

5. dag 

Hendley on Thames – London  

(ca 50 km)  
Turen går nu tilbage til London hvor 

bilen afleveres i byen og I finder jeres 

hotel.  

Overnatning: Stylotel ***+  
eller lign 

 

6-7. 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: Stylotel ***+  
eller lign 
 

8. dag  

London-Danmark  

Efter morgenmaden er er det i løbet af 

dagen tid til at finde toget til lufthav-

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

ningen/steder efter ønske. 

. 

 


