REJSEKLUBBEN

ENGLANDSREJSE
Turen er fra den 13. april til den 20. april 2013.
Pris kr.11.685-. Tillæg enkeltværelse færge tur-retur: kr.2000 -, tillæg
enkeltværelse hotel: kr.1500Inkluderet i prisen:


















Vi kører over middag den 13.4 fra Papuga Bus i Vinding – og har
vores egen bus og danske englandskyndige chauffør hele vejen (er
hjemme igen den påfølgende lørdag over middag).
Ledsagelse af rejseleder Georg Aatorp og kunstguide
(undertegnede), som udstyrer jer med små bus-foredrag, papirer
og kort og vejledninger, der skal gøre det let og
fornøjeligt/oplysende for jer at navigere i seværdigheder og
London.
Ely Cathedral – den mageløse katedral
Vi sejler fra Esbjerg - Harwich tur-retur. Her får vi 4-personerser bygget år 1070-1536
kahytter med TV – men de bruges kun som dobbeltkahytter til 2
personer. Vil man have enkeltkahyt, skal der betales ekstra tillæg.
Begge veje får vi på skibet det store ta-selv-aftensbord, samt den store
morgenbuffet.
Inkluderet i turen er yderligere to frokoster og to middage ekskl.
drikkevarer.
Vi bor på det hyggelige og ærkeengelske, traditionelle The Lamb Hotel i
katedralbyen Ely, tæt ved Cambridge og inden for bekvem køreafstand til
London
En dag i Ely med besøg i den berømte og unikke, kæmpestore domkirke, der
spænder over 500 års bygningshistorie
En dag i Cambridge, med besøg også på Fitzwilliam Museum
The Lamb Hotel i Ely
2 dage i London med alle annoncerede entreer inkluderet i
prisen: National Gallery, National Portrait Gallery,
Westminster Abbey, Tate Gallery, Tate Modern, St. Paul’s
Cathedral
To meget forskellige herregårde med smukke og storslåede
parker: Audley End House (1700-tal) og Hatfield House (tidl.
1600-tal)
Og så er der selvfølgelig en lille spids en gang imellem, den
sædvanlige gode kaffe og Kirsten Aatorps hjemmelavede
småkager, når lejlighed byder sig…..og måske en
overraskelse….. 

King’s College Chapel Cambridge ved floden
Cam har et af de smukkeste kirkerum i England
med fantastiske hvælvinger.

Se hotellet her: http://www.oldenglishinns.co.uk/ely/

Tilmelding
Til Georg Aatorp på aatorp@mail.dk eller tlf.61697126 / tlf.86297126
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet.
Betalings- og afmeldingsvilkår:
Depositum på 1000 kr. indbetales ved tilmelding.
Turens resterende beløb indbetales senest 1. marts.
Vi forbeholder os ret til at foretage evt. nødvendige ændringer i
programmets indhold.

The Rainbow Portrait – portræt af
Elizabeth I på Hatfield House, fra
slutningen af 1500-tallet.

Mange hilsner

KUNSTFORMIDLING
Signe Jacobsen
kunsthistoriker
mag.art. et cand. mag.
signe.risskov@gmail.com
www.kunstforedragogkunstguide.dk
www.facebook.com/Kunstoplevelser
tlf. 26365378

J.M.W. Turner er Englands kendteste kunstner og
netop dette værk er blevet kåret til at være det
bedste engelske kunstværk nogensinde. Vi ser hans
værker både på National Gallery og i Tate Britain –
det sidste har en hel afdeling med Turner’s
farveskønne værker.

Hatfield House fra 1600-tallets begyndelse– med stort
parkområde rundt om.

