
ENGLAND – FRA LONDON TIL EDINBURGH (KØR-SELV) 
 
1. dag 

Danmark-London-Chester 

Tag et tidligt morgenfly til London. 

 

Her henter I jeres bil og turen star-

ter med at køre fra London til Shak-

speare`s fødested Statford on Avon. 

  

Midt i byen finder I Shakespeares fø-

dested og byen rummer mange 

smukke områder og her er det nær-

liggende at se på de mange huse 

der er bygget i Todor stil. 

  

F.eks. er Shakespeares kones barn-

domshjem ”Anne Hathaway´s cot-
tage” et dejligt sted at besøge – og 

overalt findes smukke haver i forbin-

delse 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 middelal-

derbyen Chester. 

Overnatning I Chester:  

The Mills *** eller lign.  
 
2. dag 

Chester og omegn 

Chester domineres af domkirken og 

de gamle bymure - hele middelal-
derbyen emmer af 2.000 års histo-

rie. 
  

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. århundrede. 

  

Turen kunne fortsætte i Snowdonia 

National park. 

  

Det skønne grønne område med 

små landsbyer med dramatiske ud-

sigter til Englands højeste bjerg og 

til den største sø i Wales, en smuk 

tur der kan anbefales. 
Overnatning I Chester:  

The Mills *** eller lign.  
 

3. dag 

Chester-York 

I dag går det mod Victoriatidens spa 

område hvor byen Buxton med kur-

vand og operahus var centrum. 
  
Turen fortsætter gennem små hyg-

gelige byer og et sted holdes fro-

kostpausen. 

  

  

  

  
 

  
Om eftermiddagen kan vi anbefale et 

besøg i Chatsworth, der er et her-

skabshus med en stor kunstsamling, 

en flot park og dejlige omgivelser. 
Efter besøger er der tid til frokost in-

den turen går videre til Snowdonia Na-

tional 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 York 

Overnatning: Georgian House**** 

eller lign  

 

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: Georgian House**** 

eller lign  
 

5. dag 

York-Keswick 
Nu går turen går ind i Yorkshire Dales, 

et område hvor Limstenen dominer 

med dramatiske klipper og kløfter. 

 

Overalt ser man stengærde og i den 

små landsbyer er laderne bygget af 

sten - man føler sig langt væk fra det 

hektiske live. 

 
Der bør stoppe i den lille by Masham 

der dels er center for osteprduktionen 

i området og dels findes 2 af områdets 

bedste kendte bryggerier i byen. 

Dagen ender i den livlige by Keswick. 

Overnatning: 

Sunnyside Guest House**** eller 
lign. 
  

5. dag 

Keswick og omegn 

Efter morgenmaden kan turen gå lidt 

udenfor byen, hvor en stensætning, 

der ligger med panoramaudsigt over 

bjergene i Helvellynog High Seat. 
  
Denne stensætning er en af de første 
man kender og er bygger omkring 

3.000 f.kr, altså i bronchealderen. 

 

 

 

  
 

  
Turen går videre til Englands smukke-

ste sø Ullswater. 

 

Nyd livet ved søen eller gå lille tur 

gennem skoven til Aira Force vandfald. 

Overnatning: 

Sunnyside Guest House**** eller 

lign. 
 

6. dag 
Keswick-Edinburgh 

Efter morgenmaden går turen mod 

Edinburgh. 

På en klar dag kan man følge den rute 

fårene fulgte fra søerne i England gen-

nem bjergene til Skotland. 
  

Derefter går turen til Hadrians mur der 

var en mur der skulle holde skotterne 

ud af det romerske rige for 2.000 år 

siden og måske senere som toldmur. 

 

Turen fortsætter ind i Skotland hvor I 

bør besøge den smukke by Jedburgh, 

der domineres af klosteret fra det 12. 
århundrede. 

  

Efter besøget er der kun en god times 

kørsel til Edinburgh hvor bilen afleve-

res. 

Overnatning: 

Mercure City ***eller lign. 

 

7. dag 

Edinburgh 
Efter morgenmaden på hotellet har I 2 

dage til at opleve byen med et Edin-

burgh Pass, der giver adgang til 30 

museer og attraktioner. 
  

Besøg f.eks. Camera Obscura, Edin-

burgh Dungeon, Cadies & Witchery 

Ghost Tours, Dynamic Earth, Edin-

burgh Zoo, Gladstone's Land, The Ed-
inburgh Literary Pub Tour. 

  

Der er rabat på restauranter, jazz-

kryds med rabat i sommersæsonen og 

meget andet, så tiden vil flyve afsted. 

Overnatning: 

Mercure City ***eller lign. 
  

8. dag 

Edinburgh 
I har helt sikkert ikke nået at se det 

hele endnu, så oplevelserne fortsæt-

ter. 

Overnatning: 

Mercure City ***eller lign.  

 
9. dag 

Edinburgh-Danmark. 

I løbet af dagen finder i expresbussen 
til lufthavnen og flyet retur til Dan-

mark. 
 

  

 



 

 

   
 
 

 
 
 

 

 


