DET SMUKKESTE ENGLAND
COTSWOLD
6 dage
Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad
CYKELTUR I SKØNNE COTSWOLD, ENGLAND
Cotswolds er ikke kun det perfekte sted at gå, men også fremragende til en cykletur. Med det genkendelige engelske landskab
fuld af landsbyer og adskillige landeveje og stille veje, er det det perfekte landskab for en cykeltur med familie eller venner.
Hold cykelferie i smukke Cotswold.

DAG 1: ANKOMST TIL MORETON-IN-MARSH
Du ankommer til Moreton-in-Marsh, en købstad pakket med antikvitetsforretninger, kunstgallerier, tebutikker og restauranter.
Overnatning i Moreton-in-Marsh.
DAG 2: MORETON-IN-MARCH TIL WINCHCOMBE VIA
CHIPPING CAMPDEN - 41,5 KM
Afhængigt af ankomstdag vil du blive mødt kl. 9 og få en
kort vejledning i brug af GPS-enheden. Hvis du lejer
cykler, vil de blive tilpasset til dig, og du får en kort
vejledning. Du vil også blive forsynet med passende
hjelm og punkteringssæt. Når du er klar, starter du din
cykeltur gennem det maleriske landskab langs landeveje
til Chipping Campden. Her finder du mange pubber,
restauranter og sandwichbutikker – ideel som frokost
stop. Din cykeltur fortsætter videre gennem Broadway
Tower Country Park til lavendel markerne ved Snowshill.
Hvis du cykler her omkring høsttidspunktet (begyndelsen
af juli) får du et fantastisk ”kick” til sanserne. Du kan
vælge at stoppe for at besøge Snowshill Manor – hent
mere information på deres hjemmeside:
http://www.nationaltrust.org.uk/snowshill-manor-andgarden Din tur fortsætter videre gennem Stanway og
videre til Winchcombe.
Overnatning i Winchcombe. M
DAG 3 - WINCHCOMBE TIL BOURTON-ON-THEWATER - 31KM
I dag fører ruten dig gennem de charmerende
landsbyerne Guiting Power, Lower Swell og Slaughter.
Her vil der være masser af muligheder for at stoppe for
forfriskninger, fra ‘posthuset’ i Guiting Power, der byder
på fremragende te og kage til den vidunderlige Slaughter
Country Inn med sin dejlige have. Husk at tage dig tid
undervejs. Overnatning i Bourton-on-the-Water. M
DAG 4 - BOURTON-ON-THE-WATER - 33KM
Dagens cykelrute fører dig gennem nogle af de bedste
“off the beaten track” ruter i Cotswolds. Du vil cykle
gennem de smukke landsbyer Great Rissington og Great
Barrington. Der er mulighed for at besøge Burford med
sin charmerende hovedgade skrånende ned til Windrush-floden og Northleach med sin kirke og museum for mekanisk musik.
Overnatning i Bourton-on-the-Water. M
DAG 5 - BOURTON-ON-THE-WATER TIL MORETON-IN-MARSH - 24KM
Ruten går i dag mod Evenlode-dalen med skjulte maleriske landsbyer uden for den slagne vej. Det er en ret let tur tilbage til
Moreton-in-Marsh; Du kan dog forlænge din tur med enten en omvej til historiske Stow-on-the Wold (11 km) eller til
landsbyerne Bledington, Kingham og Churchill (9 km). Overnatning i Moreton-in-Marsh. M
DAG 6 - AFREJSE EFTER MORGENMAD.
Du checker ud fra overnatningssted efter morgenmaden. M/
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