
Jane Austen og gutta
(Siden navnet Shakespeare & Co er opptatt.)

Litt Rar og litterær rundreise fra Oxfords litterære miljø via Bath og Jane Austen, over Swansea,
Dylan Thomas og Wales, til William Shakespeare.

Detaljert program:

Mandag 8. september

Vi møtes på Gardermoen senest kl. 10.30. (Den litt rare reiseleder vil stå ved rulletrappen opp fra
Flytogterminalen). SAS direkterute til London, Heathrow har avgang kl. 13.15, og vi ankommer kl. 14.35
engelsk tid. Vår buss og sjåfør for hele turen møter oss på flyplassen og vi setter straks kursen mot Oxford.

I Oxford vil vi legge ut på en litterær vandring i denne fantastiske by, som oser av litteratur og historie. Det er
et enormt antall forfattere som har eller har hatt tilknytning til byen, innen alle genrer og fra alle perioder.

Vi blir innkvartert på Best Western Linton Lodge hotel, der vi også får middag.

The City of dreaming spires
(Matthew Arnold)

Oxford High Street Linton Lodge Hotel

Tirsdag 9. september

Dagen starter med frokost på hotellet, og avgang kl. 9.00. Vi kjører først til Blenheim Palace, der Sir Winston
Churchill ble født, men som uansett er et av de mest formidable herreseter i Storbritannia. Stedet er så
fantastisk at det er det eneste gods i England, som bærer navnet Palace uten å ha vært bispesete, og det står
selvsagt på UNESCOs liste over verdensarv. Vi får en lukket omvisning, og tid på egen hånd.

Etter Blenheim skal vi gjennom vakre Cotswold og vil få lunsj på veien mot Bath. I Bath skal vi bl.a. besøke
Jane Austen Center og ha en spasertur i Jane Austens fotspor i den hyggelige georgianske by – som også er
på UNESCOs liste.

Vi overnatter sentralt og får middag på Best Western The Abbey Hotel.

Blenheim Palace The Royal Crescent, Bath Jane Austen’s Bath



Onsdag 10. september

Om vi ikke rakk det i går blir det en Jane Austen Walk i dag, ellers blir det litt tid på egen hånd i Bath før
avgang – da vi bor i sentrum kan man nå mye. På veien videre vestover mot Wales stopper vi ved Severn
Sea, og får lunsj i The Old Ferry Inn ved Severns bredder.

Etter lunsj tar vi til Tintern Abbey, udødeliggjort av William Wordsworth, og etter å a krysset grensen til Wales
tar vi en kort avstikker til Cardiff for å se «norske» Roalds Dahls spor i byen. Turen går videre til Swansea der
vi i 2 netter skal være i de gode hendene til The Dylan Thomas Experience – et lokalt, walisisk foretak som vil
gi oss en grundig innføring i Dylan Thomas og hans diktning i 100 årets for hans fødsel. De vil også bli et
generelt innblikk i walisisk kultur og tradisjoner.

Allerede ved ankomst besøker vi Dylan Thomas fødested, i Cwmdonkin Park, der vi også vil ha den klassiske
og uunngåelige tea-time. Om tiden tillater og været anbefaler det, vil vi etter besøket ta en liten busstur ut på
odden The Mumbles, med et blikk ut over pittoreske Swansea Bay. Ellers blir det på morgendagens program.

Vi sjekker inn og overnatter de neste 2 netter på The Dragon Hotel, sentralt i Swansea. Men dagen er ikke
slutt med det, for man kan ikke besøke Dylan Thomas by uten å gå på pub! Så i forbindelse med middag på
restaurant i Swansea, vil vi også få en Literary Pub Crawl, inkl. et par drinker underveis.

The Old Ferry Inn Dylan Thomas The Mumbles

Torsdag 11. september

Dagens program er mer Wales, og mer Dylan Thomas. Vi starter med å besøke Dylan Thomas Centre i
Swansea Marina der vi også skal på Mumbles Railway Museum (Mumbles Railway var verdens første
passasjertogrute og startet i 1807).

Turen går videre ut på halvøya Gower Peninsula, med utsikt fra Three Cliffs utover Bristolkanalen. Vi kjører
deretter til Laugharne der det er rikelig å se til: Dylan Thomas skrivestue “The Boat house”, Laugharne Castle,
Browns Hotel, der Dylan og hustruen Caitlin hang ut mang en gang, og St. Martin’s Church der Thomas er
begravet. – og ellers det nydelige landskapet ved elven Tafs utløp.

Vi vil ta lunsj på egen hånd i Laugharne, og returnerer til Swansea ut på ettermiddagen. Det vil da også være
litt tid til rådighet i Swansea før middag. Kveldens program inkluderer utover middag en Welsh evening - en
innføring i walisisk kultur og tradisjoner.

Rhossilli
The Boat House

Laugharne Castle



Fredag 12. september

Etter frokost forlater vi Swansea og kjører gjennom den ville og vakre Brecon Beacons National Park med bl.a.
Wales høyeste fjell, Pen y Fan, med imponerende 886 meter. Vi tilbringer noen timer i bokbyen Hay-on-Wye
der har mellom 35 og 40 bokhandlere, og et stort antall generelle brukt- og antikvitetsbutikker. Lunsj tar vi på
egen hånd når det passer.

Veien videre mot Stratford-upon-Avon går gjennom nye pittoreske landskaper. Vi når William Shakespeares by
ut på ettermiddagen og sjekker inn på georgianske Hotel Grosvenor der vi blir i 2 netter. Middag på hotellet.

Brecon Beacon
Booooks, Hay-on-Wye Hotel Grosvenor, Stratford-upon-

Avon

Lørdag 13. september

Fredag står Stratford-upon-Avon generelt og William Shakespeare spesielt på programmet. Vi skal bl.a. ha en
Stratford Town Walk, besøke Shakespeare fødested, og i øvrig komme under huden på William og byen. Det
blir sikkert gitt inntil flere plausible svar på hvem det var som egentlig skrev William Shakespeares verker.
Lunsj er inkludert underveis.

Etter en liten rast på hotellet møtes vi kl.17 til middag, sammen med en historisk og litterær innføring i
kveldens Shakespeare-drama, som vil bli spillet av verdensberømte Royal Shakespeare Company. (Hvilket
stykke vil bli klart våren 2014).

William Shakespeares fødested 1623 Folio
Royal Shakespeare Theatre



Søndag 14. september

Så er det hjemreise, og men programmet er ikke slutt ennå. Vi tar frokost på hotellet før vi kjører i retning
Heathrow og gjør stopp i Chlafont St. Giles, der vi skal besøke Milton Cottage, hjemmet til enda en av de store
engelske diktere, John Milton.

Lunsjen får vi i restauranten The Merlins Cave, før vi fortsetter til Heathrow med flyavgang 15.35. Vi vil lande
på Gardermoen kl. 18.45 norsk tid.

The Merlins Cave
Miltons Cottage

Bemerk:

Inkludert i prisen er fly tur/retur inkl. alle avgifter og skatter, 6 overnattinger med frokost, 4 lunsjer og 6
middager (drikkevarer, samt 2 lunsjer for egen regning), og alle de nevnte besøk.

Ang strøm:
I likhet med Norge er strømnettet også i Storbritannia på 220 volt. Men siden systemet følger det britiske med
«tre-pin-kontakter», bør du ha med en adapter.

Tidspunkter og rekkefølge med forbehold.

Pris per person: kr. 14.500,- Enkeltromstillegg: kr. 2.400,-

Påmeldingsfrist: 10. juli 2014
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