
Een rondreis door een van de mooiste regio's van

Engeland: De Cotswolds.

28-31 juli 2021

De twee kanten van het kanaal: Engeland
en de Nederlanden. Een vierdaagse
rondreis begeleid door Harry De Paepe

Engeland
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Onze reisbegeleider stelt voor

De band tussen onze gewesten en

Groot-Brittannië is eeuwenoud. De

verovering van het eiland door

Willem de Veroveraar in 1066 lukte

alleen maar door dankzij de steun

van ‘Flemings’ en ‘Brabanters’. Het

koningshuis en de Engelse economie

steunden in de 14de eeuw sterk op

onze lakenhandel, wat zorgde voor

een bijzondere vriendschap tussen

Jacob van Artevelde, een gewone

Gentse burger, en de Engelse vorst.

Tot in de 16de eeuw kon je in Zuid-

Wales gesprekken voeren in

Nederlandse dialecten. De bordelen

van Vlaamse ‘frows’ waren populaire

trekpleisters voor vele

Engelsmannen. Met Willem III van

Oranje – king Billy voor de fans –

kwam er zelfs een Nederlander op de

troon. En tijdens de Eerste

Wereldoorlog was het Verenigd

Koninkrijk een veilige thuishaven

voor veel Belgische vluchtelingen.

Harry De Paepe(1981) is leraar

geschiedenis en de huisanglofiel van

Doorbraak. Hij publiceert over het

Verenigd Koninkrijk en de

eigenaardigheden van de Britten. Dat

maakt van hem een graag geziene

gast op radio en tv. In 2017 schreef

hij, samen met Flip Feyten, met veel

tongue in cheeck, het meermaals

herdrukte Stiff Upper Lips.

De twee kanten van het kanaal
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Oxford

WOENSDAG 28 JULI

Oxford – De invloed van de Flemings op
de Engelse schrijfcultuur

Vanuit Antwerpen via Gent naar Calais. Inscheping aan boord van

de ferry naar Dover. We rijden via de graafschappen Kent en

Surrey, naar Oxfordshire voor een bezoek aan de Victoriaanse

universiteitsstad Oxford. De universiteitsstad waar de eerste

drukkers en boekverkopers ‘Flemings’ waren. Bezoek aan de

binnenstad en het prestigieuze Christ Church College, met zijn

beroemde bibliotheek, kapel en dinerzaal.

Nadien verder naar onze verblijfplaats Thame voor avondmaal en

overnachting in ons hotel Doubletree by Hilton Oxford Belfry ****.



4

Na het ontbijt rijden naar Tetbury, een

belangrijke marktplaats voor de

Cotswolds wolhandel. We bezoeken

Chavenage House, een stukje

ongerepte Elizabethaanse geschiedenis.

Chavenage House is praktisch

onveranderd gedurende de laatste 400

jaar. Tijdens ons exclusief bezoek

achter de schermen, worden we

begroet en rondgeleid door een lid van

de huidige familie die het huis bezit..

Nadien volgt nog een ontvangst in de

Ball Room met thee, koffie en gebak.

In de middag bezoeken we Cirencester,

de ‘hoofdstad van de Cotswolds’ en de

tweede grootste stad in Engeland

tijdens de Romeinse tijd. De rijkdom

van de stad is te danken aan de

kostbare wol en de het Vlaamse laken.

We stappen ook even terug in de tijd bij

het Romeinse amfitheater. Onze

gewesten waren de springplank van de

Romeinen om het eiland aan de andere

kant van de ‘oceaan’ te veroveren.

Terug naar ons hotel voor avondmaal

en overnachting.

Chavanage House - Cirencester

DONDERDAG 29 JULI

Wol: het goud van de
Cotswolds
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Na het ontbijt rijden we richting

Woodstock en bezoeken we

Blenheim Palace, een nationale schat

en de thuisbasis van de 12de Hertog

en Hertogin van Marlborough en

ook de geboorteplaats van Sir

Winston Churchill. ‘Malbroek’ maakte

carrière in de Lage Landen en zijn

verre nakomeling Winston Churchill

verbleef in 1917 een tijdlang in de

loopgraven van Ploegsteert. De

prachtige tuinen omvatten

waterterrassen, een rozentuin, een

Italiaanse tuin en een geheime tuin.

Nadien rijden we naar Bladon, waar

we halt houden aan het kerkhof

waar het familiegraf van de

Churchills, en dus ook dat van

Winston zich bevindt.

In de namiddag maken we een

panoramische tour door de

Cotswolds en ontdekken we enkele

van de meest geliefde landschappen

van Engeland. Dorpen als Broadway,

Chipping Campden, Stow-on-the-

Wold , zijn zonder meer nog

ongerepte historische parels, die

geschiedenis uitademen. Terug naar

ons hotel voor avondmaal en

overnachting.

Blenheim Palace - Cotswolds tour

VRIJDAG 30 JULI

De Nederlanden en de
Churchills: een speciale band
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Ontbijt. Deze voormiddag brengen we

een bezoek aan Stratfield Saye House.

Na de overwinning van de hertog van

Wellington op Napoleon in de slag om

Waterloo in 1815, koos de hertog

Stratfield Saye als zijn landgoed. Het

huis bevat veel van de bezittingen van

de 1e hertog en wordt nog steeds

bewoond door zijn nakomelingen.

Wellington zag zichzelf als de

‘peetvader’ van het Koninkrijk der

Nederlanden.

Nadien stoppen we nog even in

Runnymede voor een bezoek aan het

Magna Carta monument. Hier werd in

1215 de Engelse koning Jan zonder

Land door de baronnen gedwongen de

Magna Carta te ondertekenen. Dit

charter wordt nog steeds beschouwd

als het begin van de parlementaire

democratie.

Verder naar Dover en overtocht naar

Calais. Via Gent terug naar Antwerpen

OVERNACHTING IN HILTON
OXFORD BELFRY

Het DoubleTree by Hilton Oxford 
Belfry is gevestigd op een terrein 
van 7 hectare en beschikt over een 
spa en een zwembad.

De kamers bevinden zich rond 2 
binnenplaatsen met bloembedden 
en een sprankelende fontein.

Ze zijn voorzien van gratis WiFi, een 
bad, een douche en 24-

uursroomservice. Tot de faciliteiten 
behoren een verwarmd 
binnenzwembad, een sauna, 
tennisbanen en een fitnessruimte.

Stratield Saye House – Runnymede

ZATERDAG 31 JULI
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PRIJS per persoon in dubbel kamer : €795 + €15 administratiekosten 
per dossier.            
Toeslag éénpersoonskamer: €105

- Reis per luxe autocar met ervaren chauffeur en gids.

- Verblijf op basis van half pension in een tweepersoonskamer

- Toegangsgelden voor de vermelde excursies

- Begeleiding door Doorbraakauteur en Engelandspecialist Harry De

Paepe

- Een exemplaar van Harry De Paepes boek: 'De twee kanten van het

kanaal'

NIET INBEGREPEN

- Alle dranken en persoonlijke uitgaven.

- Verzekeringen : Annulering 5,4% of All-in (Annulering + bijstand +

bagage): 6,5%.

Algemene voorwaarden :

- Zie Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

Annuleringsvoorwaarden

- Tot 60 dagen voor vertrek: 10% van de reissom

- Tot 31 dagen voor vertrek: 25%

- Minder dan 31 dagen voor vertrek: de volledige reissom

Inschrijven via doorbraak.be/reizen/Cotswolds

In samenwerking met Reizen De Lathauwer. Licentie 6127

Inschrijving en prijzen

INBEGREPEN:



Sfeerbeeld uit de Cotswolds p.4

Blenheim Palace p.5

Schapen in de Cotswolds p.4

Statige huizen in Oxford p.3




