
DET CENTRALE ENGLAND (KØR-SELV) 
 
1. dag 
Danmark-London-Chester  
(350 km) 
Tag et tidligt morgenfly til Lon-
don.  
 
Her henter i bilen i lufthavnen 
og turen går fra London til 
Shakspeare`s fødested Statford 
on Avon.  
 
Midt i byen finder I Shakespea-
res 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 
barndomshjem ”Anne Hatha-

way´s cottage” et dejligt sted at 
besøge – og overalt findes 
smukke haver i forbindelse med 
husene.  
 
Derefter fortsættes til Ironbrid-
ge, der er på World Heritage's 
liste. Det er verdens første jern-
bro og broen spænder over en 
skovklædt kløft ved Severn flo-
den.  
 
Herefter går turen vider til mid-
delalderbyen Chester.  
Overnatning I Chester:  
The Mills *** eller lign.  
 
2. dag 
Chester og omegn  
Chester domineres af domkir-
ken og de gamle bymure - hele 
middelalderbyen emmer 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, der er 
bygget af Edward den 1 sent i 
det 13. århundrede. 

   
 
 

  
Turen kunne fortsætte til Snow-
donia National park, det smukke-
grønne område med små lands-
byer med dramatiske udsigter 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 (200 km) 
I dag går det mod Victoriatidens 
spa område hvor Buxton med 
kurvand og operahus var cen-
trum.  

Turen fortsætter gennem små 
hyggelige byer og I finder sikkert 
en hyggelig pub til lidt frokost.  

Om eftermiddagen kan vi anbe-
fale et besøg i Chatsworth, der er 
et herskabshus med en stor 
kunstsamling, en flot park og dej-
lige omgivelser.  

Efter besøget går turen gennem 
Sherwood 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 historie går tilbage til Vikin-
gerne.  

Med sin rige gamle historie, ro-
mantiske atmosfære og sjove 

 
 

  
aktiviteter er byen et hit.  

Byen er kendt for sin udsøgte ar-
kitektur, virvar af maleriske bro-
stensbelagte gader, masser af at-
traktioner og masser af blomster. 
Overnatning: Georgian 
House**** eller lign 

5. dag 
York-London (375 km) 
Der er ikke langt til London men 
undervejs bør I stoppe i Cam-
bridge, der domineres af kollegier 
og hvis man ser engelske krimier 
vil man sikkert kende byen.  

Turen forsætter til London hvor 
bilen afleveres i byen og I finder 
jeres hotel.  
Overnatning: Stylotel ***+  
eller lign 
 
6. dag 
London  
Efter nogle smukke dage rundt i 
det Centrale England har vi inklu-
deret en dag i London så I lige 
kan se eller gense byen.  
Overnatning: Stylotel ***+  
eller lign 
 
7. dag 
London-Danmark  
Efter morgenmaden er er det i lø-
bet af dagen tid til at finde toget 
til lufthavnen for at flyve retur til 
Danmark.  

Turen kan forlænges hvis det øn-
skes. 

 

 

 

 


