Citytrip Canterbury
3 dagen/2 nachten

(c)KTA, Tony Brian, Rod Edwards, Martin Brent
Canterbury dateert al uit de Romeinse tijd, maar is pas echt beroemd geworden door het boek ‘The
Canterbury Tales’ van Geoffry Chaucer waarin hij de belevenissen vertelt van pelgrims die in de
midderleeuwen op bedevaart gingen naar Canterbury. In 1170 werd in de kathedraal van Canterbury de
aartsbisschop Thomas à Becket door enkele ridders, op bevel van Henry II, vermoord tijdens de vespers.
Kort daarna werd hij heilig verklaard en de ‘crime scene’ werd het centrum van de Engelse Kerk en het
belangrijkste bedevaartsoord van Engeland. De kathedraal bereikt u via Mercery Lane, een klein stukje
middeleeuwen met huizen die elkaar bovenaan bijna raken. Tijdens de tweede wereldoorlog werd een deel
van de stad verwoest en dit is nog duidelijk te zijn aan de toeren van de St George’s Church die alleen
overbleef na de bombardementen. Bij de wederopbouw stuitte men op de resten van een Romeinse villa.
Deze kan u bezoeken maar dan wel ondergronds. Liefhebbers van geschiedenis en kunst, maar ook mensen
die graag wat flaneren en op zoek zijn naar verrassingen en schoonheid vinden allemaal wel een reden om
wat langer in deze stad te blijven. In Canterbury wordt de middeleeuwse sfeer perfect gecombineerd met de
moderne tijden. In de smalle straatjes vindt u talrijke eigenzinnige boetiekjes, tearooms en restaurants.
Canterbury heeft een groot autovrij gebied, dus ideaal voor het winkelend publiek. Wilt u tijdens uw verblijf
ook nog iets van de rest van het graafschap Kent zien dan is dat geen enkel probleem. Maidstone en Royal
Tunbridge Wells liggen op minder dan een uur rijden. Op een 20 km rijden van Canterbury bevindt zich ook
Sandwich. Dit fascinerende middeleeuwse stadje wordt nog steeds grotendeels omgeven door een aarden
wal en lijkt weinig veranderd te zijn sinds de Stour in de 15de eeuw werd omgelegd. Met kinderen kan u een
bezoek inbouwen aan het Howletts Wild Animal Park in Bekesbourne op 3 km van Canterbury. Hier ziet u de
grootste in gevangenschap levende familie gorilla’s ter wereld.
Inbegrepen: inkomticket Canterbury Cathedral en een documentatiemap Canterbury en Kent.
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten/Eurotunnel en uw eigen wagen zie vervoer
Overzicht Ferries & Eurotunnel
Overnachtingen
U verblijft 2 nachten bij particulieren in B&B of Hotel op basis van kamer met bad of douche en
Engels ontbijt. De B&B’s/hotels liggen in Canterbury of max. 10 km van Canterbury.
B&B´s zoals bv Carena House of Clare Ellen guesthouse
Hotels zoals bv Falstaff Hotel, Ebury Hotel, Abbots Barton Hotel of HI Express Canterbury

Prijs per persoon in B&B GBKE002
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 1 kind -14j. op de kamer van de ouders: € 66

Prijs per persoon in Hotel GBKE010
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -2j.: gratis, kind 2-11j.: € 66

Inbegrepen: 2 overnachtingen in het logement van uw keuze, 2 x ontbijt, inkomticket Canterbury Cathedral,
een documentatiemap,(…) en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
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