Program resa till Great Dorset Steam Festival, 22-26 augusti 2018
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Vi fortsätter våra uppskattade resor till Great Dorset Steam Festival - Europas mest
omtalade veteranmaskinmässa, som firar 50 år 2018. Såklart är en kunnig gruppledare
från TraktorPower med och vägleder och tar hand om dig även denna gång.
Dag 1, onsdag 22 augusti
11.15
12.50

Sverige – London - Salisbury

(-/L/M)

Avresa med flyg från Arlanda till London Heathrow.
Ankomst London, Heathrow.
På flygplatsen möter er busschaufför och resan går åt sydväst.
Lunchbox fås på bussen.
Besök på Milestones Museum of Living History, en variant på Skansen men med
engelsk industristad i början av seklet. Här finns ett flertal renoverade gamla fordon,
många med märket ”Taskers”, en Hampshire fabrik för lantbruksmaskiner
Incheckning på Holiday Inn Hotel vid den historiska staden Salisbury.
Middag serveras på hotellet. Övernattning.

Dag 2, torsdag 23 augusti

Great Dorset Steam Festival

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet.
Transfer till Great Dorset Steam Fair, heldagsutflykt på egen hand.
Mot kvällen återresa till hotellet, middag samt övernattning.
Dag 3, fredag 24 augusti

Great Dorset Steam Festival

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet.
Transfer till mässan för ytterligare en heldag på egen hand.
Upphämtning och transfer till en lokal pub där middag serveras.
Åter till hotellet, övernattning.
Dag 4, lördag 25 augusti

Stonehenge-Staines

(F/-/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
På morgonen besöker vi ett större lantbruk som ligger i framkant med maskiner
och teknik.
Besök vid Stonehenge, en av Englands största sevärdheter. Stensättningen byggdes
troligen mellan 2500 f.Kr. och 2000 f.Kr. av sandsten från ett stenbrott ca 30 km norrut.
Vallen och graven är från ungefär 3100 f.Kr. Stonehenge finns med på Unescos
världsarvslista. I det nya Visitor Center kan du beskåda utställningen och sedan åka buss
fram och tillbaka till stenarna. (man kan ej vandra själv vid stenarna.)
Möjlighet till lunch på egen hand vid besökscentret.
På eftermiddagen besök på en gård med renoverade, äldre maskiner av olika slag,
bl.a. traktorer. Afternoon tea serveras under besöket.
Transfer till Staines.
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Incheckning på hotell.
Middag och övernattning.
Dag 5, söndag 26 augusti

10.00
11.00
11.45
13.50
17.20

(F/-/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
Resan går genom Windsor med möjlighet till fotostopp vid slottet.
Besök på Windsor Farm Shop, möjlighet att shoppa bröd, sylt, kött, grönsaker,
honung m.m. från de kungliga omgivningarna och/eller ta en kaffe i cafét.
Transfer till Heathrow flygplats.
Incheckning på flygplatsen.
Avresa mot Stockholm, Arlanda.
Ankomst Arlanda.

Kostnad per person i delat dubbelrum
Vid minst 20 betalande
Enkelrumstillägg

SEK 11 890
SEK 1 660

Paketresemoms 2,67 % ingår
Flyg från Köpenhamn/Göteborg kan bokas vid förfrågan
I resans pris ingår:
Flyg från Stockholm, Arlanda, buss och chaufför, gruppledare från TraktorPower, 4
övernattningar på medelklass hotell inkl. frukost, 1 lunchbox, 1 afternoon tea, 4 middagar,
studiebesök enligt programmet med reservation för ändringar, entré till Milestones Museum,
Stonehenge samt Great Dorset Steam Fair enligt program, resefolder med information om
resmålet och praktisk reseinformation
I resans pris ingår inte:
Dryck till måltider, Dricks till busschaufför, Reseförsäkringar, Avbeställningsskydd, Personliga
utgifter
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med slutbetalningsdagen.
Resegarantier
N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt bolagsnamn
Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster som är bokade
genom oss.

