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2020 SØR ENGLAND & BRIGHTON  
 

 Klepp Frivilligsentral & Klepp Pensjonistlag      
Direktefly til Gatwick fra Sola tur - retur med Norwegian.     

 

Fra 26.august - 2. september   
 

Bli med til den Engelske Rivieraen med fly direkte til London. Velkjente bade-byer, 
fiskebyer, flotte vingårder, romerske bad, romantiske slott og herskapelige herre-
gårder med flotte parker og hager. Vi nevner navn som Brighton-Hove, Hastings 
med Wilhelm Erobreren og slaget i 1066. Opplev milevis lange strender / bade-
strender reine og små-steinete - vel å merke. Nydelige turløyper og badebyer 
kjent blant « fiffen » i London inkl. partipolitiker konferanser som alle arrangeres 
her i Brighton. Bournemouth er òg en vakker by, hvor vi opplever den Britiske               
gjestfrihet og Isle of Wight, Dronning Viktorias yndlingssted samt historiske                
Stonehenge, som ingen skjønner seg på og sist men ikke minst Winchester med 
Winchester Cathridal og forbindelsen med Stavanger Domkirke - vi hører mer              
på turen…  

 
 

DAG 1  Onsdag 26. august  SOLA - GATWICK - BRIGHTON     
Kl.17.00 Bussavgang fra Jæren Sparebank på Klepp. Innsjekk vel fremme på Sola. 
Kl.19.45 Flyavgang Sola - Gatwick LONDON ( Ta med niste/mat kan kjøpes om bord)    
Kl.20.35   Ankomst Gatwick lokal tid og vi kjører buss direkte til Brighton.   
Kl.22.00 Ankomst til Brighton og innsjekk på vårt kjekke Hotel Hilton 4 ****.  
   
 

DAG 2  Torsdag 27. august   BRIGHTON - BY VANDRING  - ROLIG DAG   
Kl.07-10.00 Engelsk frokost nytes i hotellets restaurant.  
Kl.10.30 Fin tid å starte på for å oppleve og bli kjent med den flotte byen samt   
  med strandpromenaden. Felles lunsj: fish and chips.   
  Lokal guiden møter oss så vi blir kjent med administrasjonsbyen.   
  Solkysten Brighton, brukes når de skal markedsføre byen og med rette   
  for her er mest soldager blant de britiske byer. Byen ligger ved South   
  Downs med store strender. I byen bor ca. 100.000 med Viktoriansk    
  byggestil på masse bygg og ikke minst på hotellene langs strand-   
  promenaden. Salt badevannet er helsebringende og brukt i behandling.   
Kl.19.30 Middag på hotellets restaurant.   
 
 

Dag 3  Fredag 28. august UTFLUKT TIL STONEHENGE - SALISBURY - WINCHESTER 
Kl.08–09.00 Frokost på vårt hotell.  
Kl.09.00 Bussutflukt til Stonehenge, som er Europas mest berømte fortidsminne.    
  Kjempesteinene menes å ha stått slik i 3500 til 5000 år og besøkes av   
  ca.1 million om året. Stonehenge menes å ha blitt oppført av keltiske  
  prester og består av 5 høye steinporter som er 8 meter høye.  
  Opprinnelig var de omgitt av krets med 30 megalitter på hver 25 tonn.  
Kl.12.00 Felles lunsj i Salisbury på Mercure White Hart Hotel. Etterpå returnerer    
  vi via den flotte byen Winchester og besøker Winchester Cathedral, som er 
  fra 1079 - det lengste kirke skip i England før den nye Liverpool Cathedral   
  var bygd. Arbeidet med kirken pågikk i nesten 350 år. Her vises en flott   
  kombinasjon mellom romersk og gotisk stil.  
Kl.19.30 Middag på vårt hotell.       
 

Dag 4  Lørdag 29. august  BRIGHTON  - Rolig dag - luftetur på promenaden / sykling.   
Kl.08–10.00 Vi nyter en lang frokost sammen med våre venner.     
Kl.10.30 Kan vi møtes og gå sammen ned og teste den flotte promenaden. Rett  
  nedfor ligger stranden med alle de fargerike små bade hyttene. Her er den 
  flere kilometer lange badestrand med flott små-stein. Vi kan ta oss til å  
  dra opp i British Airways 365 utsiktstårn nybygd for ca. 3 år siden. Noen vil  
  kanskje gå i den virkelig gamle bydelen oppfor attraksjonen The Royal  
  Pavilion. The Lane ligger oppfor og virkelige en sjarmerende gamleby.  
  Gamle puber, små koselige restauranter, handverksboder etc. Byen har Sea 
  Life senter og alle må ta turen til The Royal Brighton Pier.  
Kl.19.00 Samles vi til hyggelig felles middag.  
   



Dag 5  Søndag 30. august   BRIGHTON - HASTINGS - VINSMAKING - BATTLE  
Kl.08-09.00  Frokost på vårt hotell.   
Kl.09.15 Bussturen langs kysten er gjennom vakkert bølgende landskap mot øst. Naturen 
  er variert og særs vakkert er det når vi får øye på de flotte klippeformasjonene 
  kalt «Seven Sisters». De snøhvite kalksteins klippene, stuper rett i havet og den 
  Engelske kanalen. Makabert, men toppen «Beachy Head» er landets mest brukte 
  selvmord sted. Fotostopp, før retur langs kysten mot Eastbourne og Hastings. Vi 
  snur nordover fra kysten mot Carr Taylor Winery i Hastings. Vet dere at det 
  finnes over 350 vingårder i Sør-England?    
Kl.13.30 Lett lunsj spises, før vi får omvisning og smaksprøver på vingården.  
Kl.15.30 Vi drar videre gjennom Sussex. Her ligger flere flotte slott og Sissinghurst Castle 
  Gardens som har en flott rosehage. Får vi tid besøker vi denne, på vei til Battle 
  Abbey. Ruinene til klosteret står igjen her, hvor «Slaget ved Hastings» i 1066 
  stod mellom Kong Harald og Wilhelm Erobreren. På veien tilbake til Brighton ser 
  vi vakre gardsbruk med store beiteareal med sauer, kjøttfe og melkekyr. Tenk at 
  hver gard har eget navneskilt langs veien.  
Kl.19.00 Felles middag om kvelden på vårt hotell.    
 

Dag 6  Mandag 31. august    BRIGHTON  - BOURNEMOUTH 
Kl.08–10.00 Frokost på vårt hotell. 
Kl.10.00 Turen går til byen Bournemouth. Sjarmerende grønn by med malerisk sentrum. Parken 
  midt i byen ender på torget, hjertet av byen. Her er sightseeingbuss,  som om en har lyst 
  blir med i åpen buss denne dagen fikser Anne Kari opp i det. Nedfor byen er stranden 
  andre veien   - så her kan en nyte fred og ro, eller byens teste restaurantene langs                    
  promenaden som strekker seg helt til Pole. Et must er det og å sjekke Pieren bygd i 
  «Viktoriansk Stil». Denne byen har alltid vært elska av kjendiser. Lunsj spises på egen 
  hånd. Kystbyen Bournemouth ligger i region Dorset ved Pool Bay og er på 160 000 inn-
  byggere og er en ettertraktet ferieby. Hit elsker pensjonister å flytte, mest på grunn av 
  det gode klimaet. Byen er en konferanse by og ligger bygd mellom daler, utgravd av               
  elver. Byen er flott og grønn, stolt av parker og flotte hager fra 19. århundre. Hit kom 
  mange syke som ønsket lindring ved bading i saltvannet og opphold i den friske sjøluften. 
Kl.19.30 Middag på vårt hotell. 
 

Dag 7  Tirsdag 1. september  BRIGHTON - SOUTHAMPTON - ISLE OF WIGHT   
Kl.08–09.00 Frokost på vårt hotell.   
Kl.08.30 Vi kjører til Southampton havnebyen, som har ferge forbindelse til Isle of Wight. 
  Vi reiser med ferge langs Southampton Water til East Cowes, hovedstad på Isle of 
  Wight. Kanskje vi ser en av de store cruise liners, eksempelvis Queen Mary kan 
  ligge her for ombordstigning til verdenscruise. Vel i havn på øya er vi 6 km fra fast
  landet. De har på øya hatt frem til 1995 egen guvernør, som Jersey og Guernsey. 
  Her er Dronning Victoria`s sommerbolig. Vi ser kirken Prins Albert bygde til henne.  
Kl.13.00 Lunsj i Newport - på restaurant Breeze. Vi har lokalguide på øya som tar oss med 
  en runde  - ferge fastlandet t/r. Vi reiser tilbake med ferge kl.15.30. 
Kl.17.30 Vi forventer å være tilbake til Brighton kl 17.30.  
Kl.19.30 Middag på hotellet vårt.   

Dag 8  Onsdag 2. september  BRIGHTON - WORTHING - GATWICK - STAVANGER   
Kl.08.–10.00 Vi nyter den siste frokosten på vårt hotell. Vi har hele dagen og kan kose oss  
  på stranden, gå på shopping, gå tur eller leie en sykkel for tur langs sykkelsti og flatt  
  terreng eller bare nyte livet på en benk eller en stol i solen med å se utover sjøen.                   
Kl.11.00 Siste utsjekk og vi plasserer vår bagasje på oppbevaring.    
Kl.14.00 Avreise med buss til Worthing. Her stopper vi for å oppleve et spesielt kirkebygg for den 
  aktive katolske gruppen. Tro det eller ei her finnes en kopi av takmaleriet i det Sixtinske 
  Kapell i Roma. Historien får vi på stedet.   
Kl.16.00 Anne Kari hjelper med sein lunsj i kjekke Worthing, og med Pier ut i havet. (tillegg) 
Kl.19.00 Ankomst Gatwick etter busstur fra Worthing for innsjekk med Norwegian.   
Kl.21.05  Flyavgang med Norwegian.  
Kl.23.45  Ankomst Sola - taxfree handel — husk boardingkort. Buss tilbake til Klepp.  
 

Pris pr. person i dobbeltrom ved 40 deltakere     kr. 14.990,-  
  

Prisen inkluderer alt dette:         Tillegg:  
* Fly direkte fra Sola til Gatwick London t/r inkl. flyskatt 2 x 20 kg koffert  * Enkeltrom kr. 2400,-   
* Transfers, bussbruk iflg. program med parkering og avgifter etc.    * Drikkevarer til middag/lunsj  
* Brighton byrunde inkl. lunsj fish and chips             * Lunsjer dag 4, 6, 8  
* 7 netter i Brighton på Hilton Hotel 4 **** m. engelsk frokost      * Evt. entreer   
* 6 x 3 retters middag  
* Utflukt mot Øst, Seven Sisters, Hasting, Carr Taylor Vingard med vinsmaking og lunsj  
* Utflukt til Isle of Wight  - guidet rundtur m. lunsj 
* Utflukt til Stonehenge, audioguide entreer og Winchester entre inkl. lunsj    
* Utflukt med buss til Bournemouth   
* Busstransfer fra Klepp til Sola flyplassen t/r 
* Reiseleder fra Idèreiser AS - Anne Kari T. Fossen    Depositum v. påmelding kr. 3900,- 
 

Påmelding til Idèreiser - Her blir det første mann til mølla! Mail: ide@idereiser.no, Tlf. 51425744, 909 77 141 med 
adresse, navn oppgis som i pass, fødselsdato og år, passnummer og passets gyldighet samt mobilnummer.  
           

Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll vedr. denne turen. Det være seg dag til dag program, 
valutaendringer, avgifter, oljetillegg og endrede flyskatter etc. ved skreddersydd reise. Reiseregelverk for skredder-
sydd reise til Sør - England har spesielle regler hos våre samarbeids-partnere både hotell og flyselskap. Depositum er 
ikke refunderbart. Avbestilling 1. juli faktureres fullt grunna disse reglene.      
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