Gegevens reis door Zuid Engeland
Deze reis is gereden van 21 mei t/m 25 mei 2013.
De overtocht naar Engeland is gemaakt per trein door de Eurotunnel vanuit Calais naar Folkstone v.v. De kosten hiervoor waren € 103 p.p. (totaal: heen- en terugreis samen).
Voor kleine groepen kan alleen geboekt worden via het normale telefoonnummer; op de Eurotunnel website kan alleen per motor apart worden geboekt.
Bij de hotels hebben we eenpersoonskamers (of voor eenpersoons gebruik) geboekt via
www.booking.com in de volgende hotels:
Dag 1
Woolpack Inn
Fishbourne Road West
Fishbourne, PO19 3JJ
tel: +441243785707
Prijs: £ 50 per nacht per kamer, inclusief ontbijt
Prima hotel, inclusief pub. Simpele maar schone kamers met een prima bed. Lekker rustig en
stil.
Dag 2
Keystone Lodge at Bulstone
Higher Bulstone
Branscombe, EX12 3BL
tel: +441297680446
Prijs £ 35 per nacht per kamer; volledig Engels
ontbijt £ 12,50
Familiehotel; ouderslaapkamers zijn uitstekend,
maar kinderkamers zijn wat minder. Het hotel
ligt in ‘the middle of nowhere’ en het eten is er
redelijk. Een volgende keer zou ik een andere
hotel zoeken.
Dag 3
Wheal Rodney Holiday Lodges
Gwallon Lane
Marazion, TR17 0HL
tel: +441736710605
Prijs: £ 49 per nacht per kamer, exclusief ontbijt
Vakantiehuisjes met eigen woonkamer,
slaapkamer en badkamer. Schoon, netjes en
een uitstekend bed. Lekker stil en rustig. Vijf
minuten lopen naar het dorp, met restaurants
en pubs. Prima onderkomen!

Dag 4
The Bath hotel
Harbourside, Lynmouth Street
Lynmouth, EX35 6EL
tel: +441598752238
Prijs: £ 39 per nacht per kamer, inclusief ontbijt
Het beste hotel tijdens deze reis. Schitterende
en schone kamers, met uitzicht over de oude
haven. Gezellige pub/ restaurant in het hotel.
Dit is een echte topper, zeker voor deze prijs.

Dag 5
The Angel - a Citylodge Hotel
Gosport Road
Alton, GU34 3NN
tel: +44173088111
Een uitstekend hotel voor de reiziger. Ruime
parkeergelegenheid en de kamers zijn
uitstekend. Schoon, grote badkamer, prima bed
en stil. Het hotel heeft een uitstekend
restaurant, bar en zithoek.

In alle hotels zijn eenpersoonskamers geboekt (of kamers voor eenpersoons gebruik). De hotel
zijn al met al heel erg goed bevallen. Opvallend is dat alle hotels gratis WiFi hebben dat niet
beveiligd is. Zuid Engeland is een uitstekende bestemming, met vriendelijke bevolking, mooie
landschappen en leuke dorpjes. Zeker voor herhaling vatbaar!
Luuk

