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Rejse til Sydengland med FOF 

Vi skal opleve: Cornwall, Cotswolds, Oxford, Stratford-upon-Avon, Downton Abbey, 

Surrey, Kent, Winchester, Dartmoor, Buckfast Abbey, Blenheim (Churchill), Bletchley Park 

(Enigma), Cambridge, Gent, Calais, Dover 

Tag med FOF – Herning til det sydlige og vestlige England med bus. Rejsen byder på et væld af slotte og 

smukke haver og gennemføres i den tidlige sommer, hvor landskabet forventes at tage sig allerbedst ud. Vi 

kører igennem Tyskland og til overnatning i Belgien, hvor vi også lige får snust til den smukke by Gent 

inden vi på andendagen sejler med Calais-Dover. Rejsen er en rundrejse hvor vi overnattetr i Surrey (1 nat) 

Cornwall (2 nætter)  og Cotswolds (3 nætter). Hotellerne er typisk nogle der har spir, sten og charme. Den 

sidste nat overnatter vi ombord på færgen Harwich – Hoek van Holland. Vi har halvpension på turen. Det 

bliver til besøg i mange haver og ved slotte med haver som Sissinghurst, Highclere kendt fra TV-serien 

Downton Abbey – Churchills Blenheim samt Bletchley Park hvor Enigma-koden blev brudt. Vi ser de helt 

specielle haveprojekter Lost Garden og kører til det barske og smukke Lands End. Derudover er der masser 

af kørsel på landeveje i smukt landskab som Cotswolds, Surrey og Cornwall. Endelig besøger vi Cambridge 

og har flere overraskelser gemt i ærmet. Vi holder Grundlovsdag på Downton Abbey og med udsigt over 

vandet i Cornwall på Falmouth Hotel. 

1. dag: Herning til Gent i Belgien  

Vi kører tidlig morgen fra Herning, der serveres morgenkaffe og rundstykker i bussen. Vi kører gennem 

Tyskland og  Holland og ankommer til Flandern i Belgien, hvor vi overnatter centralt i den charmerende by 

Gent. Vi har byens seværdigheder placeret lige ude foran døren i form af byens katedral, dens klædehal, 

rådhus og få hundrede meter til den charmerende kanalstemning. Vi spiser på naborestauranten til 

hotellet De Abt, hvor vi skal smage flamske specialiteter i form af trappiststuvning. Bagefter vil det være 

oplagt at slutte dagen med at gå de få hundrede meter ned til kanalerne. 

                  
                 Kanalstemning i Gent 

 

 



2. dag: Katedralen i Gent – Calais-Dover, Sissinghurst, High Weald og Surrey  

Om morgenen er det oplagt at se katedralen, inden vi forlader Gent. Katedralen er kendt for sine høje 

hvælvinger og ikke mindst den fantastiske altertavle Tilbedelsen af det Mystiske Lam udført af Jan van Eyck. 

Eller man kan gå en morgentur blandt de andre seværdigheder i Gent. Vi kører forbi Brügge, Oostende og 

ind i Frankrig forbi Dunkerque og til Calais. Byen var den sidste del af Frankrig, der forblev britisk helt frem 

til 1558. Det er også her afstanden til Storbritannien er kortest, og hvor man i klart vejr kan se The White 

Cliffs of Dover – Dovers hvide Klinter. Vi sejler over Doverstrædet klokken 12.25 – 12.55 og kan med lidt 

held se det smukke syn af klitterne på oversejlingen. Når vi ankommer til England i Dover, kører vi forbi 

Folkestone – hvor kanaltunnelen kommer ud – og ind i landskabet i Kent, hvor vi allerede på førstedagen 

skal opleve én af de mest anerkendte haver i England Sissinghurst Castle Garden, skabt af ægteparret Vita 

Sackville-West og Harold Nicolson ud fra 

en ruin de overtog i 1930. Efter et par 

timer med ophold i denne smukke have 

kører vi videre gennem landskabet High 

Weald og til det dejlige landhotel De Vere 

Horsley Place, som ligger i det ligeledes 

smukke Surrey. Vi spiser aftensmad på 

hotellet, hvor der efterfølgende er tid til 

en tur i den tilhørende parkhave, hvor vi 

kan gå de få hundrede meter til slottet 

De Vere Horsley Estate. 

                                        
                                                                                              De hvide klinter ved Dover rejser sig ved indsejlingen til England 

 

3. dag: Highclere Castle – Downton Abbey  

Vi starter dagen med at have god tid til morgenmad efter to transportdage. Først kører vi til Winchester 

Cathedral, der fungerede som hovedkatedral i England i den tidlige middelalder. Katedralen rummer 

gravene for to dansk-engelske konger nemlig Knud den Store og Hardeknud men også for 

romanforfatteren Jane Austen. Derefter fortsætter vi til en af turens højdepunkter nemlig Highclere Castle. 

Slottet er kendt for at have været med i utallige film og serier mest kendt tv-serien Downton Abbey. Der er 

tid til at gå rundt og igennem de mange fine rum, med malerier og udsmykket stuk, gotiske sale og 

træpaneler. I haven er der tid til at gå i den fornemme landskabspark der er udført af Capability Brown – en 

af Englands mest betydningsfulde havekunstnere. Efter at have brugt en god del af eftermiddagen ved 

Downton Abbey, der fortsætter vi mod sydvest forbi landskaberne Cranborne Chase, Blackdown Hills i East 

Devon, Dartmoor Nationalpark – undervejs holder vi ind og får aftensmaden på en hyggelig kro og derefter 

til vores hotel i den charmerende havneby Falmouth i den sydligste del af Cornwall. Vi er sent fremme og 

indkvarterer os med havudsigt. 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highclere Castle kendt fra TV-

serien Downton Abbey 

https://historiskerejser.dk/highclere-castle/
https://historiskerejser.dk/capability-brown/


4. dag: Lands End og Cornwall  

Der er god tid til at nyde morgenmaden og vores dejlige hjemby Falmouth, herefter kører vi mod Marazion, 

hvor vi bor og måske endda ved lavvande kan gå ud til Mount Saint Michael, klippeøen få hundrede meter 

ud for kysten, der er en pendant til Mont Saint Michel i Normandiet. I løbet af dagen kører vi den korte tur 

til det vestligste punkt på Englands fastland Lands End. Det er en smuk tur med uovertruffen natur. Ved 

opholdet bliver der mulighed for at gå tur på stierne oven over de fantastisk smukke klipper, der rejser sig 

fra havet. Vi kører ad andre veje hjem, hvor man måske genkender naturen fra filmatiseringerne af 

romanerne af Rosamunde Pilcher og tilbage til hotellet, hvor vi spiser aftensmad. 

 
Lands End – den vestligste del af England 

 

5. dag: Lost Garden of Heligan og Gloucestershire  

Vi kører fra Falmouth for at besøge en meget særpræget have The Lost Garden of Heligan er noget helt 

specielt. Udenfor St. Austell finder vi den glemte have, som familien Tremayne etablerede for mere end 

400 år siden. Den blev siden glemt og genopdaget i 1990, hvor man begyndte restaureringen af haven, 

således at man i dag både kan opleve dyrkede haver, jungler, masser af planter og blomster, 

vandreområder, gård med dyr og andet.  

Om eftermiddagen fortsætter vi på en flot køretur gennem det sydlige England, forbi Plymouth og med 

stop i Dartmoor National Park ved Klosteret Buckfast Abbey, før vi fortsætter nordpå mod vores hotel i 

Cotswolds, et område kendt for dens hyggelige landsbyer i bakket landskab, som vi kører op igennem, 

inden vi ankommer til vort hotel, hvor vi indkvarterer os for 3 nætter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lost Garden of Heligan  



6. dag: Gloucestershire – Oxford  

Der bliver god tid til morgenmaden og efterfølgende kørsel i det bakkeprægede smukke Gloucestershire – 

Cotswolds. Til frokost ankommer vi til den smukke og traditionsrige universitetsby Oxford, hvor Englands 

ældste universitet ligger. Byen er placeret ved floden Themsen og har et væld af museer og historiske 

bygninger. I byen bringes vi rundt blandt de mange Colleges på en guidet tur, der fortæller om den 

perlerække af bygninger og store personer, der har læst i byen. Sidst på eftermiddagen forlader vi Oxford 

efter at have haft god tid til at se den enestående by.  

  
Gloucestershire – Cotswolds.                                                            Hotel De Vere Horwood Estate 

7.dag: Winston Churchills Blenheim og Shakespeares by Stratford-upon-Avon  
Efter morgenmaden kører vi til Winston Churchills familieslot i Blenheim i den vestlige udkant af 
Cotswolds. Her skal vi på en guidet rundtur i de herskabelige og overdådige lokaler. Vi hører om Churchills 
store betydning. Der bliver tid til at gå rundt i parken efter besøget. Vi fortsætter efterfølgende mod 
Shakespeares by Stratford-upon-Avon. Her blev Shakespeare født, levede og døde. Byen ligger ved den 
smukke flod Avon og har meget at byde på både i forhold til Shakespeare, men også som en skøn by at 
besøge. Om eftermiddagen fortsætter vi af andre veje tilbage til hotellet, hvor vi nyder den sidste del af 
eftermiddagen og aftenen. 

 

Jarlen af Bedford var en af de helt store kunstelskere i England. Her ser vi flere malerier af van Dyck. Foto fra www.britishportraits.org.uk 



8. dag: Bletchley Park: Slottet hvor Enigma-koden blev brudt og Universitetsbyen Cambridge  

Vi forlader vores herlige hotel efter et skønt morgenmåltid og kører videre imod Bletchley Park. På det 

fornemme slot ved Milton Keynes sad nogle af datidens dygtigste kodebrydere og brød den tyske 

hemmelige kode Enigma. De havde de skønneste omgivelser til dette. Vi ser udstillingen og får dejlig tid i 

parken til at se de skønne omgivelser og samtidig perspektivere det forspring det gav de allierede, at man 

havde brudt koden uden tyskernes viden. Efter frokost fortsætter vi til universitetsbyen Cambridge. Her 

bliver der tid på egen hånd i centrum af byen ved floden Cam, hvor de fornemme gotiske bygninger danner 

rammen om hundredvis af år af lærdom i et af de mest prestigefyldte universiteter i verden. Vi spiser 

aftensmad på en forhåndsbestilt restaurant, inden vi fortsætter mod havnen i Harwich, hvor vi skal 

overnatte, mens færgen sejler til Hoek van Holland ved Rotterdam i Holland. Alle kahytter med to personer 

kan garanteres som udvendige.  

 
Universitetsbyen Cambridge 

 
-v             

         
        Bletchley Park med Enigma-koden 

 

9. dag: Hoek van Holland og hjem  

Vi spiser morgenmad tidligt, inden vi lægger til i Hoek van Holland. Derefter kører vi mod Danmark, hvor vi 

undervejs finder et passende sted at spise frokost, hvorefter vi fortsætter turen mod Herning. 

 
 
 



 
 
 
 
Rejsens pris: kr. 11.500,- 
 
Inkluderet i prisen:  

• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet på hoteller og færger undervejs 

• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 

• Historieuddannet rejseleder med mangeårig rejseleder-erfaring 

• 8 x halvpension 

• Morgenmad i bussen dag 1 

• Alle udflugter (eksklusiv entreer) 

• Besøg på 3 slotte: Highclere Castle (Downton Abbey), Churchills Blenheim og 
Bletchley Park (Enigma Koden)  

• Ophold ved haverne: Slotshaven ved Sissinghurst, The Lost Garden of Heligan, 
Gloucestershire – Cotswolds Ophold i det centrale Gent med introduktion i Flandern 
den første aften 

• Cornwall: 2 nætter i kystbyen Marazion 

• Sejltur Calais-Dover 

• Byrundtur i Oxford – Englands ældste universitetsby 

• Landskabstur til Lands End – Englands vestligste punkt 

• Byrundtur i Universitetsbyen Cambridge 

• Stratford-upon-Avon: Shakespeares by 

• Færge og soveophold i kahyt under færgeoverfarten Harwich-Hoek van Holland  
Tillæg: 

• Entreer: Forventet samlet beløb ca. kr. 750,- 

• Enkeltværelsestillæg kr.  3.275,- Begrænset antal af enkeltværelser. (Pris ved 
enkeltkahyt uden vindue, hvis ønskes med vindue kan det tilkøbes) 

 
Tilmelding: 
FOF Herning på telefon: 9722 4744 eller på mail: info@fofherning.dk 
Teknisk arrangør: Med på turen har vi Rejseleder Anders Bager Eriksen, der ejer Historiske 
Rejser og har mange års erfaring som rejseleder. Anders er cand.mag. i historie og vægter 
både en ambitiøs formidling, som gerne må foregå på en livlig facon i samspil med turens 
deltagere. Anders er teknisk arrangør af turen og dermed garant for kvalitet i turens 
planlægning, hvor han vægter både den kulturelle del, men også de steder hvor vi bor, samt 
et højt serviceniveau før og under rejsen. 
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Tilmeld dig på tlf. 9722 4744 eller 

info@fofherning.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOF  

Torvet 12-14 

7400 Herning 
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