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Skibene, der ligger i 
Portsmouths ‘Historic 
Dockyard’, har tilhørt bl.a. 
Henrik den 8. og Lord Nelson

Seværdigheder, natur og 
historie i verdensklasse
I maj springer blomster og træer ud i en gigantisk palette af  
farver, og sammen med det milde klima er det et perfekt tids
punkt at besøge Sydengland på. Denne fantastiske rundrejse 
byder på malernes paradis Cornwall, Englands smukkeste by Bath 
og Lands End’s forrevne og barske klippeformationer. Vi besøger 
Devon med hedelandskaber og charmerende kystbyer og tager 
en afstikker til Wales. Endelig sejler vi til den historiske ø Isle of 
Wight, hvor Dronning Victoria byggede sin højtelskede og skønne 
sommerbolig.

DAG 1 
Aalborg – Sydengland
Udrejse fra Aalborg til London 
Stansted. Efter ankomst kører vi til 
Bristol, hvor vi indkvarteres i hjertet af 
byen. Vi tager på en hyggelig byrundtur, 
og der vil være mulighed for en sejltur 
på Avonfloden, som løber igennem 
Bristol. Om aftenen kan man besøge 
Bristols hyggelige pubber, hvor man 
jævnligt kan opleve live musik.

DAG 2 
Bath
Vi kører til Bath, der er en af Englands 
smukkeste byer. På en byrundtur til 
fods skal vi opleve de seværdigheder, 
der har placeret byen på UNESCO’s 
Verdensarvsliste, herunder de to 
arkitektoniske mesterværker The Royal 
Crescent og The Circus samt flere af 
byens hyggelige gader og pladser. Der 
bliver mulighed for at besøge de be
rømte romerske bade eller forfatteren 
Jane Austens hus, inden der er frokost 
på egen hånd.

DAG 3 
Wales og havebesøg
Ingen forårsrejse til Sydengland er fuld
endt uden et besøg i en af områdets 
flotte haver. Vi krydser Storbritanniens 
længste flod Severn og befinder os nu 
i Wales. Her besøger vi Dyffryn Garden, 
som rangerer blandt landets bedste 
haver. Vi nyder den flotte vegetation 
og det fantastiske Dyffryn House, som 
troner midt i haven. Vi fortsætter til 
Wales’ hovedstad Cardiff, som ligger 
ved udmundingen af floden Taff. På 
en byrundtur ser vi tydelige tegn på 
byens enorme industri med bl.a. egen 
kulbørs. I hjertet af byen ligger Cardiff 

Castle, som rummer mere end 2000 år 
gammel historie. Tid til frokost på egen 
hånd inden vi vender tilbage til Bristol. 

DAG 4 
Dartmoor 
Vi tager afsked med Bristol og 
sætter kursen mod vest. Undervejs 
kører vi igennem Dartmoor National 
Park, som byder på en enestående 
natur. Dartmoor er på størrelse med 
Bornholm og kendetegnet ved et ku
peret, vildt hedelandskab med spredte 
formationer af granit. Langs de smalle 
veje, der er omgivet af stengærder og 
grønne hække, ses også græssende 
køer og vilde ponyer. Området har på 
grund af sin vilde og utilgængelige 
natur været omgivet af mange myter 
og anvendt som kulisse i adskillige film. 
Vi nyder en frokost på et af områdets 
historiske spisesteder. Herfra går turen 
mod halvøen Cornwall, hvor vi ind
kvarteres i to nætter på et fantastisk, 
georgiansk hotel i Redruth. 

DAG 5 
St. Michaels Mount – Lands End – 
St. Ives
I dag skal vi se det mest seværdige og 
typiske for området. Vi ser St. Michaels 

Mount, den engelske pendant til Mont 
StMichel i Normandiet, som rejser sig 
dramatisk op af havet. Såfremt tidevan
det tillader det, besøger vi øen. Vi fort
sætter til den smukke kystby St. Ives, 
hvor vi får tid på egen hånd til blandt 
andet at opleve billedhuggeren Barbara 
Hepworths smukke stenskulpturer ved 
hendes hus og atelier. Herefter kører vi 
til de imponerende klipper ved Lands 
End, der er Englands vestligste punkt. 
Her er der tid til at gå en tur ved be
søgscentret og nyde de forrevne klipper 
og den stærke brænding. I klart vejr kan 
man skimte Isles of Scilly, der ligger 40 
km ude i Atlanten.

DAG 6 
Eden Project – Lyme Regis
I dag skal vi besøge det verdensbe
rømte Eden Project. I et særpræget 
landskab åbnede man i 2001 verdens 
største indendørs klimahuse, bestå
ende af futuristiske bobleformede 
drivhuse på i alt ca. 4 hektar med 
tusindvis af tropiske og subtropiske 
planter i forskellige klimazoner. I dette 
”Edens Have” forsøger man at give 
besøgende et indblik i og forståelse 
for økosystemer. I den udendørs park 
på ca. 8 hektar kan man nyde synet 

af tusindvis af blomster og planter. 
Turen fortsætter gennem det smukke 
landskab til kystbyen Lyme Regis, der 
ligger ved grænsen til Devon og kaldes 
for ”Dorsets Perle”. Vi fortsætter til 
Portsmouth, hvor vi indkvarteres i to 
nætter på hotel i hjertet af byen.

DAG 7 
Isle of Wight – Portsmouth – 
Historic Dockyard
Fra morgenstunden sejler vi til Isle 
of Wight. Her besøger vi Osborne 
House, som var Dronning Victorias 
foretrukne feriested. Palæet og den 
smukke tilhørende park ligger idyllisk 
ud til havet. Den autentiske bolig 
giver om noget et sjældent indblik i de 
royales private gemakker og er fyldt 
med kongefamiliens minder. Tilbage 
på fastlandet i Portsmouth besøger 
vi Historic Dockyard med bl.a. Lord 
Nelsons berømte flagskib, HMS Victory, 
og Henrik 8.s yndlingsskib, HMS Mary 
Rose. Royal Naval Museum beretter 
om den mere end 1000årige engelske 
flådehistorie. For de som har lyst, er der 
shoppingmuligheder i det nærliggende 
Gunwharf Quays med ca. 100 butikker. 
Sejlturen koster DKK 200 og skal 
bestilles ved tilmelding.

DAG 8 
London – Aalborg
Tidlig morgenmad og herefter hjemrej
se med fly fra Stansted til Aalborg.

Sydengland med Cornwall 
og Lands End – rundrejse

 8 DAGE FRA 10.795
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ENGLAND FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

16. maj Aalborg 10.795
23. maj Aalborg 10.795

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.990

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg – London tur/retur
• 3 overnatninger i Bristol
• 2 overnatninger i Redruth, Cornwall
• 2 overnatninger i Portsmouth 
• 7 x morgenmad
• 7 x aftensmad
• Udflugter ekskl. entréer og sejlture
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Sejltur i Bristol ca. GBP 15. Eden 
Project ca. GBP 26. Dyffryn Garden ca. GBP 10,50. 
Beaulieu House and Gardens ca. GBP 20. Historic 
Dockyard ca. GBP 18. DDay museet ca. GBP 9. 
Osborne House ca. GBP 15.

VALUTA Pund Sterling (GBP)

VEJRET Bristol (gns.): maj 16°18°. Portsmouth 
(gns.): maj 17°19°.

HOTEL(LER) er benyttes gode hoteller med 
central beliggenhed, hvor alle værelser er med 
bad og toilet. Alle hoteller er endvidere udstyret 
med elevator, restaurant og døgnåben reception. 
Bemærk hotelstandarden i Storbritannien kan 
variere. Se mere på nillesrejser.dk/sec

ØVRIGT Adapter til 220V kan med fordel 
medbringes. Busstandard i Storbritannien kan 
forekomme lavere end danske busser.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SEC


