DET SMUKKESTE EDNGLAND
COTSWOLD
6 dage
Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad

Cotswold ligger nord for Bath i det vestlige Centralengland. Cotswold er bølgede bakker,små idylliske landsbyer og indbegrebet af
et England, der engang var. Så smukt, at det næsten ikke er til at tro, gule sandstens huse, velplejede levende hegn, snorlige haver
og får, masser af får. Her er der mulighed for en virkelig god aktiv ferie hvor man
kan bo på hyggelige Bed and Breakfast eller på charmerende hoteller. Der er mulighed for at spise overraskende god mad, for slet
ikke at tale om øllet!
Dag 1. CHIPPING CAMPDEN
Ankomst til Chipping Campden.
Overnatning: Bed and Breakfast eller Hotel
Dag 2 CHIPPING CAMPDEN – MORETON-IN-MARSH
Dagsvandring 13 km
Efter en solid morgenmad begynder dagens vandring, men ikke
før man har taget sig lidt tid til at se på byen. Chipping Camp-den
er en af Cotswolds smukkeste byer hvor hovedgadens huse
primært består af bygninger fra det 14. til det 17. århundrede.
Den første dags vandring er på blot ca. 13km, så det er en let
start på de næste da-ges vandring. I løbet af dagen passerer man
gennem et par små landsbyer hvor der er mulighed for at købe en
kop kaffe og andet godt.
Overnatning: BB eller hotel
Måltider: M
Dag 3 MORETON-IN-MARSH – LOWER SLAUGTER
Dagsvandring 20 km gennem smukt land-skab med skov, marker, og fine udsigter. Selve vandringen er ikke udfordrende, da det
meste foregår på fine stier uden de sto-re stigninger. Lower Slaughter gennemskæ-res af en lille flod og langs den ligger en
perlerække af fine små huse fra det 16. år-hundrede, alle velholdte og utroligt smuk-ke. Tag en pause i Stow-on-the Wold, hvor
man kan få en kop the i en af byens the-shops.
Overnatning: The Slaughters Inn
Måltider: M
Dag 4 LOWER SLAUGHTER - WINCHCOMBE
Dejlig vandring på ca. 22 km til Winchcombe.
Overnatning: Winchcombe
Måltider: M
Dag 5 WINCHCOMBE – BROADWAY.
Det bliver ikke meget bedre, smuk vandring ca. 20. Km. gennem
”Rolling Hills” med landsbyer kirketårne og her er dagens
vigtigste opgave at nå The Mount Inn inden kl. 1400, hvor deres
køkken lukker. Det bør I planlægger og vi hjælper gerne med at
bestille bord, da det ellers kan være svært at få plads. Man når
Broadway sidst på eftermiddagen og skal bo midt i byen.
Overnatning: BB eller Hotel.
Måltider: M
Dag 6. BROADWAY
Turen slutter efter morgenmaden.
Der er naturligvis mulighed for forlængelse, hvis man ønsker det.
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Prisen inkluderer:
5 overnatninger på B&B eller hotel i delt dobbeltværelse
Morgenmad
Udførlig vandrebeskrivelse og vandrekort
Bagage transfer
Prisen inkluderer ikke:
Fly
Transfer til og fra programstart og slut
Måltider som ikke er nævnt i programmet
Drikkevarer
Personlige udgifter
Forsikring (Husk det Blå Sygesikringskort)
Med venlig hilsen
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