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Beste Davidsfondsers,

We zijn er vlug bij dit jaar, maar aangezien we van plan zijn om met het vliegtuig het Kanaal over
te vliegen is dit echt wel nodig.

Reis Noord-Engeland
21 - 24 mei 2020
We trekken nog eens naar Engeland. Brexit of niet, we wagen het erop. We kiezen voor enkele steden met
een naam die klinkt als een klok, maar waar weinigen al geweest zijn. Uiteraard gaan we ook op zoek naar
een mooi stuk natuur.
Het programma ligt nog niet helemaal vast. Volgend programma is dus onder voorbehoud.

Donderdag 21 mei : Chester
We vertrekken om 6.00 uur op de parking in de Middenstraat te Denderleeuw. De bus brengt ons naar
Zaventem, waar we om 9.00 uur het vliegtuig nemen naar Manchester.
We starten met een rit door de vallei van de Dee (die bij
Chester in de Ierse Zee vloeit) naar de Pontcysyltte
Aquaduct, een kanaalbrug uit 1805 die de vallei van de rivier
Dee overspant. Na een stop in een plaatselijke inn of tearoom maken we een wandeling over de brug, te voet of met
de kanaalboot.
Vervolgens rijden we naar Chester, waar we inchecken in ons
hotel en ons klaarmaken voor een bezoek met gids aan een van de best bewaarde vestingsteden van
Groot-Brittannië. Sommige delen van de intacte stadsmuur dateren uit de 1e eeuw na Christus.
Na wat vrije tijd in het stadscentrum keren we terug naar het hotel voor het diner.
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Vrijdag 22 mei : Noord-Wales
We gaan op stap in Noord-Wales. We rijden oostwaarts langs de kust en rijden dan het Snowdonia
National Park in voor een bezoek aan het schilderachtige dorpje Betws-y-Coed en de nabijgelegen
Swallow Falls.

We rijden door een spectaculair landschap langs de voet van Mount Snowdon, de hoogste bergtop van
Wales, houden even halt bij het station van llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
en bereiken zo het dorpje Conwy, waar we kunnen kiezen tussen een bezoek aan een kasteelruïne of Plas
Mawr, een huis uit de 16de eeuw in Elizabethiaanse stijl.
We sluiten de dag af met een wandeling op de promenade van Llandudno, een badstad uit de
Victoriaanse tijd.

Zaterdag 23 mei : Liverpool
We nemen de bus en rijden door Port Sunlight, een modeldorp op het schiereiland Wirral uit het einde
van de 19de eeuw, dat werd gebouwd door Lever Brothers om werknemers in de zeepfabriek te
huisvesten.
We nemen de brug of de ferry om de Mersey over te steken en bereiken zo Liverpool, waar we te voet en
met de bus de stad verkennen onder leiding van een gids. We passeren daarbij uiteraard langs enkele
iconische plaatsen die verband houden met de Beatles (The Cavern, het beeldje van Eleanor Rigby, Penny
Lane, Strawberry Fields en Abbey Road) en lopen langs enkele monumentale gebouwen langs de Mersey.
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Zondag 24 mei : Manchester
Na het ontbijt rijden we richting Manchester, waar we nog een wandeling maken in het stadscentrum en
een laatste maaltijd verorberen in de Old Wellington Inn
Na de middag gaan we naar de luchthaven, waar ons vliegtuig opstijgt om 17.45 uur.

We overnachten in het Hallmark Hotel Chester The
Queen in Chester.
De maximum prijs voor deelname aan deze
vierdaagse reis bedraagt 700 €. Deze prijs kan nog
naar beneden op basis van het aantal deelnemers en
ook de prijs van het vliegtuig speelt nog een rol.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 75
€. Niet-leden betalen een toeslag van 40 € of
kunnen uiteraard lid worden.
In de prijs zijn inbegrepen: de bus van Denderleeuw
naar Zaventem (H/T), de vlucht Brussel /
Manchester incl. handbagage, 3 overnachtingen in half pension, alle uitstappen, de inkom voor Conwy
Castle, de gidsen in Chester, Liverpool, Noord-Wales en Manchester, en 3 lunches.
Ruimbagage is optioneel en kost 50 EUR, Een annuleringsverzekering is optioneel en kost 35 EUR.
Momenteel volstaat een gewone identiteitskaart om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. We kunnen
niet uitsluiten dat er na een no-deal Brexit een internationaal paspoort zou nodig zijn.
Om in te schrijven voor deze reis, mail je zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter
(of bel je naar 0477 688 760).
Het voorschot van 300 € per persoon dient betaald te worden (na bevestiging van je inschrijving via
mail) op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald
worden vóór 15 maart 2020.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
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