
 
 
Vijf dagen naar Engeland 
Van 8 tot 12 mei 2023 gaan we voor een 5-daagse reis met Brabant Expres per luxe touringcar naar 
Engeland; naar de streek East Anglia:  Norfolk, Suffolk & Essex ten noordoosten van Londen. Wegens 
corona drie jaar later dan voorzien. Gelukkig kan het nu weer. 
Het is een mooi en gevarieerd programma. 
Dag 1 - ma 8 mei 
Heenreis via Canterbury naar Norwich 
We vertrekken vroeg in de morgen vanaf Plein 1969. We maken de oversteek naar Engeland vanuit Calais. 
Na een bezoek aan de historische stad Canterbury rijden we naar Norwich waar we 4 nachten verblijven in 
Holiday Inn Norwich Ipswich Road. In dit hotel hebben we 4x een diner en 4x een ontbijtbuffet. 
Dag 2 - di 9 mei 
Bure Valley Railway & Broads National Park 
Natuurschoon staat vandaag centraal. We gaan vanaf Aylsham met een stoomtreintje over een smalspoor 
naar Wroxham. Vandaar maken we een boottocht van 1,5 uur door Nationaal park The Broads. Ook maken 
we nader kennis met het plaatsje Wroxham. 
Dag 3 - wo 10 mei 
Cambridge & Bury St. Edmunds 
Vandaag staat de universiteitsstad Cambridge op het programma. Met een gids maken we een combinatie 
van een bustour en een stadswandeling door deze stad. Ook bezoeken we Kings College. 
Vanaf Cambridge rijden we later naar de anglicaanse kathedraal van Bury St. Edmunds om een bijzondere 
Evensong bij te wonen. 
Dag 4 - do 11 mei 
Ipswich & Colchester 
We beginnen onze dag in Ipswich. We bezoeken er Christchurch Mansion, een landhuis in Tudor stijl met 
een prachtige tuin. In het landhuis zien we historische muziekinstrumenten, porselein en schilderijen. 
We gaan ook naar de haven: Ipswich Waterfront. 
We bezoeken Colchester Castle, een kasteel uit 1100 en daarna ook de historische stad Colchester. 
Dag 5 - vr 12 mei   
Southend-on-sea, terugreis en afsluitend diner 
De terugreis vangt aan met een bezoek aan Southend-on-Sea. Daarna rijden we naar Dover/Folkestone 
voor de oversteek naar Calais. We maken onderweg een uitgebreide stop voor een afsluitend 
driegangendiner om ‘s avonds weer op Plein 1969 te arriveren. 
Nadere informatie 5-daagse reis 
De reis is uitsluitend voor de KBO-leden van HDL.  Dat geldt ook voor partners. 
Een geldig paspoort is verplicht. 
Inschrijving is alleen mogelijk met een compleet ingevuld inschrijfformulier. 
Ben je goed ter been en heb je zin om mee te gaan? 
Vraag dan eerst een uitgebreid programma, de nadere voorwaarden en een inschrijfformulier op bij Ria van 
Hemmen. 
Doe dat in januari ruim voor de start van de inschrijving. 
Eerst mogelijk inschrijfmoment: 
dinsdag 17 januari 10.00 uur 
uitsluitend bij Ria van Hemmen: 
per mail of op het adres Julianastraat 7. 
Inschrijven kan tot 15 februari. 
Voor informatie e-mail riavanhemmen@gmail.com  
of telefoon (0413)292462.  
De reis is voor minimaal 30 personen. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de kosten  
€ 579,- tot € 499,- per persoon. 
De eenpersoonskamertoeslag bedraagt € 145,-.                                                                                                                                                                             
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