
 

      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turprogram: 16.-22 september 2019 
 

16.09.19: Velkommen til Yorkshire! 
 Buss fra Porsgrunn/ Skien - Oslo / Gardermoen 

    Fly Oslo / Gardermoen kl.18.55 – Manchester kl. 20.00. Norwegian  
         Buss til York i Yorkshire, et område så vakkert at det blir beskrevet som «God’s own country". 

    Ankomst og innsjekking på hotellet i York, med sentral beliggenhet.  
 

17.09.19: York 
 Frokost på hotellet 

 Etter frokost møtes vi til en spasertur i York med vår lokale guide.  Her besøker vi den enorme York Minster, et 
av landets vakreste byggverk og Nord-Europas største gotiske katedral. Det blir også mulighet for å opplev Cliffords 
tårn, opprinnelig bygget av «William Erobreren», eller York Castle Museum med en autentisk restaurert viktoriansk 
gate. Nyt en gåtur gjennom Shambles, Yorks mest berømte gate, med flotte bindingsverkshus.  
    

 Tid på egenhånd eller valgfritt program mot pristillegg. 
 

 

 

 Felles middag. 

                                                   

                  
 

    

           PÅ TUR 
 til Nord - England 

Valgfritt program (mot pristillegg):  
Omvisning på Jorvik Vikingemuseum som tar deg med "på tur" 
gjennom Vikingenes historie i Storbritannia.  
Pris: ca kr 110,- per person (Prisene er beregnet på minst 15 deltagere). 
 



 

18.09.19:  Opplev nasjonalparken North Yorkshire Moors 

 Etter en god engelsk frokost på hotellet, kjører vi til Pickering, her stiger vi på Damplokomotivet North Yorkshire 
Moors Railway.  Herfra får vi oppleve den spektakulære nasjonalparken North York Moors og landsbyen 
Goathland bedre kjent som Aidensfield i serien «Med hjartet på rette staden». Navnet Goathland er antakelig 
avledet fra vikingenes navn på området, «Godas land». Togturen ender i den historiske kystbyen Whitby. 
 

     

 Whitby, er blant annet kjent som hjembyen til den verdensberømte sjøkapteinen og oppdageren James Cook og for 
byens kloster som står vakt høyt over byen og var inspirasjon for Bram Stoker's Dracula. Vi utforske landsbyen med 
de smale gatene og koser oss med en god og tradisjonell lunsj med fish'n'chips. 

 Buss tilbake til York. 

 Felles middag  

 
19.09.19: Herregårdshistorie og kystbyer i Yorkshire 

 Etter frokost, kjører vi til Castle Howard og opplever en av de flotteste herregårder i landet, kjent for sin fremtredende 
rolle i TV-serien 'Brideshead Revisited'. Residensen er fra det 18. århundre og omgitt av 1.000 hektar med fantastisk 
hageanlegg med innsjøer, statuer og fontener.  

 



 

 På hjemveien kjører vi en pittoresk rute langs kysten gjennom noen av de tradisjonelle kystbyene Filey eller 
Scarborough. 

 Felles middag. 
 

20.09.19: Verdensarv og landsbyer i Yorkshire Dales 

 Frokost på hotellet,  

 Dagstur til det naturskjønne hjertet av Yorkshire. Her får vi et kikk inn i noen av de tradisjonelle Dales-landsbyer 
som Knaresborough. Vi besøker UNESCOs verdensarvsted Fountains Abbey og Studley Royal Park, en plass 
som har tiltrukket mennesker gjennom århundre. De atmosfæriske ruinene som er igjen er et vindu inn i en livsstil 
som formet middelalderen og er i dag er et av de største og best bevarte cistercienserklostrene i England.  Da den 
ambisiøse John Aislabie arvet Studley Royal, bestemte han seg for å skape et elegant vannanlegg med 
speillignende sjøer og statuer, som innlemmet de romantiske ruinene i hans design- en bemerkelsesverdig 
landskapskunst som omkranser kloster ruinene den dag i dag. 

  

 Felles middag på hotellet. 
 

 

21.09.19: Industrialiseringen og litteraturhistoriens tre søstre 
 Etter frokost, kjører vi til Saltaire på UNESCOs verdensarvsliste. Åpnet i 1853, tar denne industribyen og 

tekstilfabrikken sitt navn fra grunnleggeren Sir Titus Salt og elven Aire som går gjennom den. I dag er Salts Mill 
og landsbyen hjem for mange uavhengige butikker og gallerier. 

 Damptogstur på den pittoreske Keighley & Worth Valley Railway, som ble bruk under innspillingen av filmen 
'The Railway Children' fra 1970.  

 Besøk i landsbyen Haworth som er internasjonalt kjent for sin forbindelse med Brontë-søstrene. Vi besøker 
Brontë-Parsonage Museum der Emily, Charlotte og Anne skrev de fleste av sine romaner. Det blir tid til å 
utforske landsbyens mange «tea rooms» og bokhandlere før vi kjører tilbake til vårt hotell.  

        

 Avslutningsmiddag.  

 
 



 

22.09.19: Hjemreise 
 Frokost på hotellet. 

 Transfer til flyplassen 

 Ettermiddags fly Manchester – Oslo/ Torp evt. Oslo / Gardermoen 

 Buss transfer fra flyplassen – Skien/ Porsgrunn 

 
Pris: kr. 12.500,- per person i dobbeltrom inkl. flyskatt 
 

Prisen inkluderer: 
Transport: 

- Buss transport tur/retur Porsgrunn/ Skien – Oslo flyplass 
- Flyreise t/ r Oslo / Gardermoen/ evt. Torp – Manchester*  

- Buss på utflukter ifølge program 
 
Overnatting: 
      - 6 netter,  Double Tree Hilton Hotel i York  

Adresse: St Maurices Road, York, YO31 7JA,United Kingdom 
Hotellet ligger i hjertet av byen og har førsteklasses beliggenhet ved de historiske bymurene, i gangavstand til York 
Minster og andre berømte attraksjoner. Hotellet har alle moderne fasiliteter.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bindende påmelding innen 19. januar 2019 
Turen gjennomføres ved minst 20 deltakere. © Programmet er utviklet av Art Travel 
* På grunn av manglende mulighet til å holde av flyseter på returreisen, tar vi forbehold om evt. endringer av reiserute/ 
pris. 
 

Måltider: 
17.-22.09.19: Frokost buffet alle dager 
17.-21.09.19: 3 retters middag på hotellet  
18.09.19: Lunsj: Fish & Chip  
Drikke: Vann til alle måltider 

 
Annet: 

- Guide/reiseleder fra Art Travel  
- Lokale engelsktalende guider på de 

enkelte stedene.  
 

Pristillegg:  
- Enkeltromstillegg: kr. 1850,- 
- Tilleggsprogram: Jorvik Viking Museum  
 

 

Utflukter og innganger: 
- Guidet spasertur i York 
- York Minster 
- Saltaire 
- North Yorkshire Moors railway 
- Castle Howard 
- Fountain Abbey 
- Studley Royal Water Garden 
- Keighley & Worth Valley Railway  
- Brontë Parsonage museum 
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