LittRarTur – Lakes & Lochs. Lake District og Skottland
29. april - 06. mai 2019
Detaljert program.
Mandag 29.04. Søstrene Brontë.
Avreise med SAS fra Gardermoen kl. 11.25, ankomst i Manchester kl. 12.30 lokal tid. Dette er
såpass sent på dagen at vi inntar en lunsj etter eget valg om bord på flyet. Vi stopper ved Sylvia
Plaths grav i Heptonstall før vi når frem til Haworth. I 1820 kjøpte pappa Brontë prestegården i
Haworth, og familien med de tre kjente døtre Charlotte, Emily og Anne (og den mindre kjente bror
Brandon) flyttet inn. Selvsagt er huset Brontë-museum i dag, og vi får en introduksjon til familien og
huset før vi ser oss omkring på egen hånd.
Etter besøket hos Brontë, er det ikke langt til vår første overnatting - på Premier Inn i Bradford.
Vi får middag på hotellet.

Sylvia Plath

Bronte Parsonage Museum

Tre søstre og en bror

Tirsdag 30.04 Lake District.
Dagen har et stor innslag av natur i det litterære. Vi starter med Yorkshire Dales National Park,
den første av tre nasjonalparker på turen, der vi ser oss omkring ved å kjøre østpå til landsbyen
West Burton – før det går vestover igjen og litt rundt og rundt før vi faller til ro over en lunsj på
Castle Green i Kendal rett utenfor Lake District.
Etter lunsj tar vi en kikk på de sørlige deler av Lake District National Park og kommer etter hvert til
vårt hotell Windermere Hotel der vi blir 2 netter i Bowness-on-Windermere. Middag på hotellet.

Castle Green

Lake District
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Onsdag 01.05 William Wordsworth og Lake District.
William Wordsworth er på programmet i dag. Vi starter med besøk i Dove Cottage, der søskenparet
William og Dorothy Wordsworth bodde i perioden 1799-1808. Her hadde de plain living, but high
thinking, og spesielt var William glad i den ville romantiske hagen som vi selvsagt også får besøke.
Det blir lunsj på Green’s Cafe i Grasmere etterpå.
Ettermiddagen tilbringer vi først med en ny vakker kjøretur til Cockermouth nord i Lake District, der
vi skal besøke Wordsworths House som er William Wordsworths barndomshjem. Og det er jo
Dorothys barndomshjem også, så derfor har vi litt ekstra fokus på henne under besøket.
Tilbaketuren blir ad samme vei, men dels er den svært vakker, og dels kjører vi i motsatt retning, så
det gjør ingenting.
Middag spiser vi på Wateredge Inn i Ambleside på Lake Windermeres nordside, før det bærer
tilbake til hotellet.
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Torsdag 02.05 Fra Lake District via Hadrian’s Wall, til Robert Burns
I dag bærer det inn i Skottland, men før vi kommer så langt skal vi på formiddagen ha et opphold
ved Birdoswald Fort som er ett av 16 fort bygget ved Hadrian’s Wall – som skulle holde de ville
keltisk stammer ute av Romerrikets nordligste provins Britannia. Ved Birdoswald begynner det
lengste bevarte stykke av Hadrians mur.
Lunsjen blir vårt siste måltid i England, i Warwick ved Carlisle, og etter lunsj blir det da Skottland for
resten av programmet. Det er ikke langt til Dumfries, og nasjonalpoeten Robert Burns, og en lokal
Burns-kjenner vil på ettermiddagen gi oss et møte med Robert Burns dels i Ellisland Fram der han
bodde 1788-91, og dels i selve Dumfries, der vi også overnatter på Holiday Inn.
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Fredag 03.05 Sir Walter Scott, Edinburgh og Scottish Evening.
Fra Dumfries går turen via Abbotsford som var Sir Walter Scotts residens. Bygget opp og bygget
om og bygget på – Abbotsford startet som en mindre villa, men ble tilføyet alle mulige og umulige,
ekte og uekte detaljer fra ruiner rundt, og fremstår i dag som et sant mesterverk innen gotikken, og
ikke minst et typisk eksempel på romantikkens syntese av gamle objekter av tvilsom herkomst. Vi
får en omvisning i herligheten og god tid til områdene rundt også.
Etter lunsjen som vi spiser på Abbotsford, går turen til Edinburgh der vi sjekker inn på Premier Inn
Edinburgh Central for 2 netter. Vi vil ankomme tidlig for denne første kvelden skal vi ut til middag.
Dessuten blir det underholdning til middagen i form av Scottish Evening med et innblikk i skotsk
kultur, musikk, sang og humor.
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Lørdag 04.05 Edinburgh UNESCO City of Literature.:
En hel dag i Edinburgh, verdens første UNESCO City of Literature. Byen er fylt av forfatterspor, og
vi starter med et besøk på Edinburgh’s Writer’s Museum. Her blir vi siden møtt av Allan Foster
som er mangeårig Edinburgh guide med spesiale i litteraturen og har skrevet flere bøker om
litterære reiser i Skottland generelt, og Edinburgh spesielt.
Han vil vise oss, og peke ut sporene og monumentene etter Burns, Doyle, Scott, Stevenson, J.K.
Rowling m.m. fl.
Ettermiddagen er deretter på tid på egen hånd med rik mulighet for å se de mer vanlige attraksjoner.
Lunsj på egen hånd, men det blir felles middag på hotellet.
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Søndag 05.05 Rundtur fra Edinburgh til Loch Lomond og Dundee.
I dag besøker skal vi ha mer av den skotske natur, og starter med og kjøre vestover med stopp i
Kilmarnock og til Firth of Clyde (Clyde-fjorden) der man i klart vær har en fantastisk utsikt mot Isle
of Arran. Vi kjører deretter et stykke langs Firth of Clyde, til Clyde-elvens munning, før det bærer
nordover mot Loch Lomond & The Trossachs National Park.
Lunsjen inntar vi på Loch Lomond Arms Hotel før det går mot øst igjen – selvsagt med flere stopp
underveis og sikkert også en slottsruin eller to, før vi når frem til siste overnatting, denne gang i
Dundee. Det blir middag på hotellet Apex City Quay & Spa (i øvrig med svømmebasseng).
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Mandag 06.05 Hjemreise:
Vi dra fra Dundee etter en langsom morgen og frokost til Edinburgh Airport, der det blir retur med
Norwegian til Gardermoen kl. 13.50. Planmessig ankomst Gardermoen er kl. 16.00 norsk tid.

Pris pr. person i dobbeltrom: kr. 17.500,Påmelding senest: 28.02.2019

Tillegg for enkeltrom: kr. 3.100,-

Prisen inkluderer alt:
 - Flyreise tur/retur med ett stk. bagasje.
 - Transport med moderne 1. klasses turbuss.
 - litt rar og litterær reiseledelse.
 - overnatting i dobbeltrom med frokost, 7 middager, 5 lunsjer. Lunsj på ut- og hjemreisedagen og på
egen-dagen i Edinburgh er ikke inkludert.
 - alle nevnte omvisninger og besøk – og kanskje en overraskelse.

Med forbehold om endringer av rute m.v. Se mer på www.littrartur.no
Informasjon, kontakt Jan Olesen: jan@littrartur.no - tlf. 99543213
LittRarTur v/Jan Olesen, Rådhusvegen 13A, 2066 Jessheim - org.nr. 979 324 197
Turen gjennomføres i samarbeid med Johan’s Turbuss (medlem av Reisegarantifondet.)

