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NY TUR MED SPILLEMANN HADLE    
TIL BOURNEMOUTH I SØRENGLAND   

By perlen ligger ved den Engelske Kanalen  
 

Fly direkte fra Sola til London Gatwick med Norwegian 
 

Fra 11.-17. august 2023     

 
Bli med til sjarmerende kystby i Dorset med navn Bournemouth. Byen 
ligger i Sør-England. Gledelig med direktefly fra Sola til Gatwick. Vi 
bruker buss har omlag 3 timers kjøretur til Bournemouth. Vi stopper for  
lunsj underveis. Bournemouth er et av de mest populære turistmålene på 
Englands sørkyst. Den har en fin, lang sandstrand, gode overnattings- og 
underholdningstilbud, mildt klima og kort vei til Jurassic Coast, lands-
bygda i Dorset og Hampshire området kalt Devon. Denne delen av kyst-
linjen har det varmeste og tørreste klimaet i England, og flest solskinns-
dager i løpet av et år.  
 

 
DAG 1  11. august   STAVANGER - GATWICK - BOUNRNEMOUTH 
Kl.07.15  Fremmøte for innsjekk på Sola Flyplass.   
Kl.09.15    Flyavgang til Gatwick.  
Kl.10.20 Ankomst til Gatwick. Vi får passjekk pga. ikke i Schengen. 
Kl.11.10 Bussavgang til Bournemouth. 
Kl.13.15 Spiser vi lunsj på veien.  
Kl.15.30 Ankomst til vårt Hotel Carlton i Bournemouth.  
Kl.19.00      Felles festmiddag på hotellet.   
 
 

Dag 2  12. august    BOURNEMOUTH  - fri dag  
Kl.08-10.00 Engelsk frokost spises i hotellets restaurant.  
Kl.10.00 Vi foreslår en fri formiddag, hvor hver og en få bli kjent med den kjekke  byen,   
  som ble grunnlagt i 1810 og er kjent pga. sine mange offentlige hager og   
  parker. Det flate terrenget er innbydende for syklister og strand promenaden   
  er fristene for den som vil gå turer langs kysten. Hva med en besøk i    
  oseanarium ellers er det både shoppingsenter og lokaler puber.          
Kl.19.30 Felles 3-retters middag på hotellet.  
 
 

Dag 3  13. august   BOURNEMOUTH - STONEHENGE OG SALISBURY  
Kl.08.–09.30 Frokost på vårt hotell   
Kl.09.30 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.12.15 Felles lunsj i Salisbury på Mercure White Hart Hotel. Etterpå på returen til   
  Brighton foreslår jeg turen innom Winchester og besøke Winchester Cathedral,   
  som er fra 1079 - det lengste kirke skip i England. Arbeidet med kirken pågikk 
  i nesten 350 år. Her vises en flott kombinasjon mellom romers og gotisk stil.  
Kl.19.30 Middag på hotellet.  
 

Dag 4  14. august  BOURNEMOUTH LULWORTH COVE OG DURDLE DOOR m. lunsj  

Kl.08.-10.00 Engelsk frokost spises i hotellets restaurant.  
Kl.10.15 Drar vi med buss langs den flotte Jurassic Coast, som en av Sør-Englands mest  
  naturskjønne strandlinje. Turen går via Poole Harbor og Sandbanks med besøk 
  Lulworth Cove og den naturlige kalksteinbuen Durdle Door. Halvdagsturen står 
  på UNESCO`s verdensarvliste.   
Kl.13.30 Lett lunsj på veien. 
Kl.19.30 Middag på hotellet.   

The Royal Pavilion Brighton 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Coast
https://no.wikipedia.org/wiki/Devon
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DAG 5  15. august    BOUNRNEMOUTH - SOUTHAMPTON - ISLE OF WIGHT  
Kl.07–09.00 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, hoved  
  stad 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 besøker   
  også kirken som hennes Prins Albert bygde til ære for henne.   
Kl.13.00 Lunsj i på Isla of Wight.  Vi har selvsagt lokalguide på øya som tar oss med en   
  runde  - ferge fastlandet t/r. Vi reiser tilbake med ferge kl.15.30. Så hjem. 
Kl.19.30 Felles middag på hotellet.  
 

Dag 6  16. august     BOURNEMOUTH - Poole Harbour - Vingård  - lunsj                                            
Kl.08–10.00 Frokost på hotellet før avreise.                                           
Kl.10.00 Bli med Anne Kari på halvsagsutflukt - blåtur i Bournemouth området. Første   
  stopp er i byen Poole, og byen som ligger ved en naturlig dal laga tilbake i   
  istida og formet som en munning fra forskjellige elver. Vår buss er klar for å ta   
  oss med til Poole Harbour, den naturlige bukta har hatt beboelse helt tilbake   
  til romersk tid og har havna romerne brukte erobringen av England - til  
  Hadrians Wall nådde de. Med sin 36 km2 store havn er dette blant verdens   
  største naturlige havner.  
Kl.11.30 Vi besøker videre en av Englands 380 vingårder for omvisning. 
Kl.13.00 Lett lunsj inkl.1 drikk før vi vender tilbake til vårt hotell.  
Kl.16.00 Vi er tilbake på hotellet.  
Kl.19.30 Felles middag på hotellet.  
 

Dag 7  17. august  BOURNEMOUTH - BRIGHTON - GATWICK – STAVANGER  
Kl.08 –10.00  Frokost på hotellet før avreise.   
Kl.11.00 Utsjekk og avreise med buss langs kysten til Brighton. Denne populære byen   
  er et foretrukket reisemål for de rike, som bor i London. Byen ligger ved den   
  Engelske Kanal og kan skilte med flott «Skyline« og flere kilometer med bade  
  strender og promenader. Av Brightons attraksjoner kan vi nevne The Royal   
  Pavilion og Sea Life senteret. Vi anbefaler pubene i de trange og hyggelige   
  smale smugene, som kalles The Lanes. Byen kan besiktiges fra toppen av  
  British Airways i 360 (162 m høyt). 
Kl.17.15 Avreise fra Brighton til flyplassen i Gatwick. 
Kl.19.15  Innsjekk med Norwegian på direkte fly til Sola.   
Kl.21.15  Flyavgang med Norwegian. ( Mat kan kjøpes om bord. )    
Kl.23.55 Ankomst Sola til lokal tid - taxfree handel - husk setelappen på flyet. 
 

Pris pr. person ved 40 reisende i dobbeltrom     kr.  14 900,-  
Pris pr. person ved 30 reisende i dobbeltrom     kr.  15 900,- 
 

Prisen inkluderer:         Tillegg:  
* Fly Sola - Gatwick t/r inkl. flyskatt 2 x bagasje a 20 kg    * Enkeltrom kr. 3200,-   
* Transfers og bussbruk som i program  inkl. avgifter m. lunsj dag 1 * Tillegg for drikke til maten 
* 6 netter på Best Western Hotel Carlton inkl. frokost   * Entreer utenom program 
* 6 x 3 retters middag eller buffet på vårt hotell     * Andre måltider 
* Utflukt til Stonehenge, Winchester katedralen inkl. lunsj dag 3  * Rom til dans   

* Utflukt til Lulwort Cove og Durdle Door inkl. lunsj dag 4  
* Utflukt til Isle of Wight med lokalguide og lunsj dag 5   Første mann til mølla! 
* Utflukt til Poole Harbour med vinsmaking og lunsj dag 6  Påmelding til Idereiser AS. 
* Reiseleder Anne Kari Tveit Fossen fra Idereiser AS     
 
 

HUSK: Navn i pass, adresse, fødselsdato og år, passnummer, passets gyldighet samt email 
HUSK: Gyldig PASS minst 3 mnd. etter hjemkomst på reise i England  ( Utenom Schengen. ) 
HUSK: Reiseforsikring inkl. avbestilling v. sykdom Europeisk Helsekort - www.helfo.no  
 
Vi tar forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i forbindelse med denne skreddersydde turen. Turen er 
produsert etter at pandemien korona er kjent, så vi forbeholder oss endringer som måtte komme i den forbindelse 
om at det er utenfor vår kontroll. Vi må ellers ta forbehold om endringer utenfor vår kontroll hos våre samarbeids-
partnere. Det være seg endringer i avgifter, turistskatt, valuta, flyskatt som kan endres frem til avreise i  2023.    

Durdle Door –kalksteinsbuen  

Badsetrand ved Durdle Door 


