Jane Austen og gutta
(Siden navnet Shakespeare & Co er opptatt.)

Litt Rar og litterær rundreise fra Bath og Jane Austen, Dylan Thomas og Wales, til William
Shakespeare og Oxfords litterære miljø.
Sist sa deltakere: «Takk for en kjempefin tur med deg og Jane og gutta – veldig, veldig bra!!» «…full av inspirasjon.»
«…dette var en helt super inspirerende og lærerik tur. Og for et høydepunkt med RSC forestillingen i Stratford»
«…godt opplegg og mange magiske opplevelser»
Selv om turen våren 2015 er let endret, er det ingen grunn til å forvente noe mindre denne gang.

Detaljert program:
Mandag 4. mai
Vi møtes på Gardermoen kl. 10.30. (Den litt rare reiseleder vil stå ved rulletrappen opp fra Flytogterminalen).
SAS direkterute til London, Heathrow har avgang kl. 13.15, og vi ankommer kl. 14.35 engelsk tid. Vår buss og
sjåfør for hele turen møter oss på flyplassen og tar oss etter ankomst på tur gjennom det vakre Cotswold mot
Bath, den hyggelige georgianske by som er oppført på UNESCOs verdensarvliste.
Vi overnatter sentralt på Best Western The Abbey Hotel der vi også spiser middag.

Cotswold

The Royal Crescent, Bath

The Abbey Hotel

Tirsdag 5. mai
Vi tilbringer formiddagen i Bath, og besøker The Bath Abbey, De Romerske Badene og Jane Austen Center
før vi setter kursen vestover mot Wales. Vi stopper ved Severn Sea, og får lunsj i The Old Ferry Inn ved
Severns bred.
Etter lunsj tar vi til Tintern Abbey, udødeliggjort ikke minst av William Wordsworth. Sist på ettermiddagen
kommer vi frem til Cardiff, der vi først skal søke litt etter «norske» Roalds Dahls spor i byen, før vi sjekker inn
og får middag på vårt hotell for de neste to netter.

Jane Austen’s Bath

The Old Ferry Inn

Cardiff

Onsdag 6. mai
Litterært er oppholdet i Wales konsentrert omkring Dylan Thomas og hans diktning, men det vil bli andre
innslag om walisisk litteratur og kultur.
Pga. de enorme tidevannsforskjellene vil vi først ta til Laugharne mens tidevannet gjør det mulig. Her er det
rikelig å se til: Dylan Thomas’ skrivestue “The Boat house”, Laugharne Castle, Browns Hotel, der Dylan og
hustruen Caitlin hang ut mang en gang, og St. Martin’s Church der Dylan og Caitlin er begravet – og ellers det
nydelige landskapet omkring elven Tafs utløp.
Turen tilbake østover går ut på halvøya Gower Peninsula der vi får lunsj på The Worms Head Hotel, Rhossili.
Etter lunsj passerer vi gjennom vakre, walisiske landskaper og skal til slutt også besøke Dylan Thomas
fødested: 5, Cwmdonkin Drive i Swansea.
Middag får vi på restaurant 33 Windsor Place i Cardiff – en intim restaurant som er så liten at vi vil ha den
nesten for oss selv.

The Boathouse

Rhossili

Laugharne Castle

Torsdag 7. mai

Etter frokost forlater vi Cardiff og kjører gjennom den ville og vakre Brecon Beacons National Park med bl.a.
Sør-Wales høyeste fjell, Pen y Fan, med imponerende 886 meter (!). Vi tilbringer noen timer i bokbyen Hay-onWye der har mellom 35 og 40 bokhandlere, og et stort antall generelle brukt- og antikvitetsbutikker. Lunsj tar vi
på egen hånd når det passer i Hay-on-Wye.
På veien videre mot Stratford-upon-Avon passerer vi nye pittoreske landskaper, som for eksempel The
Malvern Hills. Vi når William Shakespeares by ut på ettermiddagen og sjekker inn på georgianske Hotel
Grosvenor der vi blir i 2 netter. Middag vil være på hotellet.

Brecon Beacon

Booooks, Hay-on-Wye

Hotel Grosvenor,
Stratford-upon-Avon

Fredag 8. mai

Fredag står Stratford-upon-Avon generelt og William Shakespeare spesielt på programmet. Vi skal ha en
guidet Stratford Town Walk, besøke Shakespeare fødested, og i øvrig komme under huden på William og
byen. Det blir sikkert gitt inntil flere plausible svar på hvem det var som egentlig skrev William Shakespeares
verker.
Formiddagens program slutter ved 12-tiden, og dagen er deretter til fri disposisjon, så lunsj tar vi derfor på
egen hånd.
Vi møtes kl.17 til middag på RSC Roof Top Restaurant i Royal Shakespeare Theater. Kl. 19.30 begynner
kveldens drama, fremført i The Swan Theatre av verdensberømte Royal Shakespeare Company. Stykket er
The Jew of Malta skrevet av William Shakespeares samtidige Christopher Marlowe. Selv om det ikke er
Shakespeare som har skrevet stykket, garanteres en stor teateropplevelse.

William Shakespeares fødested

Royal Shakespeare Theatre

The Jew of Malta

Lørdag 9. mai
Etter frokost har vi en liten times kjøring til Blenheim Palace, der Sir Winston Churchill ble født, og som uansett
er et av de mest formidable herreseter i Storbritannia. Stedet er så fantastisk at det er det eneste gods i
England, som bærer navnet Palace uten å ha vært bispesete, og det står selvsagt på UNESCOs liste over vår
verdensarv. Vi får en lukket omvisning her, og noe tid på egen hånd.
Det blir lunsj på The Uffington White Horse underveis til Oxford. Etter å ha sjekket inn på Best Western Linton
Lodge hotel vil vi legge ut på en guidet vandring i Oxford - denne fantastiske by, som oser av litteratur og
historie. Det er et enormt antall forfattere som har eller har hatt tilknytning til byen, innen alle genrer og fra alle
perioder.
Spaserturen avslutter vi ved vår restaurant i Oxford sentrum der vi skal ha middag før dagens program er over.

The City of Dreaming Spires

Oxford High Street

Blenheim Palace

Søndag 10. mai
Så er det hjemreise, og men programmet er ikke slutt ennå. Vi tar frokost på hotellet før vi kjører i retning
Heathrow og gjør stopp i Chalfont St. Giles, der vi skal besøke Milton Cottage, hjemmet til enda en av de store
engelske diktere, John Milton.
Lunsjen får vi i restauranten The Merlins Cave, før vi fortsetter til Heathrow med flyavgang 15.35. Vi vil lande
på Gardermoen kl. 18.45 norsk tid.

Miltons Cottage

The Merlins Cave

Bemerk:
Inkludert i prisen er fly tur/retur inkl. alle avgifter og skatter, 6 overnattinger med frokost, 4 lunsjer og 6
middager og alle de nevnte besøk. (Drikkevarer, samt 2 lunsjer for egen regning). Kanskje det vanker en
overraskelse underveis også.
Ang strøm:
I likhet med Norge er strømnettet også i Storbritannia på 220 volt. Men siden det britiske systemet er «tre-pinkontakter», bør du ha med en adapter.
Tidspunkter og rekkefølge er oppgitt med forbehold.
Pris per person: kr. 14.500,-

Enkeltromstillegg: kr. 2.500,-

Påmeldingsfrist: 15. januar 2015

Parti fra Bath

Restaurant White Horse

Tintern Abbey
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