Programma van de 6-daagse Studiereis 2019 naar Surrey en omstreken (Engeland)
De reiscommissie van LGOG heeft weer zijn best gedaan om een interessant reisdoel uit te kiezen. Wij nodigen U uit
om in te tekenen voor een afwisselende zesdaagse studiereis naar het landschappelijk fraaie graafschap Surrey, ten
zuiden van Londen. Wij houden verblijf in Dorking een mooi dorp centraal gelegen in Surrey. Van daaruit bezoek wij
bezienswaardigheden in Surrey zelf, maar ook in de aangrenzende graafschappen Kent en Buckinghamshire. Op het
programma staan bezoeken aan Windsor Castle, Hampton Court, Kew Gardens, Guildford, Chartwell House en
Darwin House.
Dag 1: Heenreis via Calais-Dover.
Wij rijden ’s morgens naar Calais (F) en nemen daar de veerboot naar Dover (GB). Via de autosnelweg rijden wij
richting het dorpje Downe gelegen op de grens van Kent en Surrey. In Downe staat het woonhuis van de beroemde
bioloog en grondlegger van de evolutietheorie Charles Darwin (1809-1882). De familie Darwin woonde in Londen,
maar de rumoerige stad met zijn slechte lucht deed Charles Darwin en zijn vrouw besluiten op het platteland te gaan
wonen. De keuze viel op het dorp Downe, dat per trein goed verbonden was met Londen. Sedert 1927 is in Down
House het Darwin Museum gevestigd. Het museum is gestoffeerd met meubels en gebruiksvoorwerpen van Darwin en
natuurlijk is er veel aandacht voor zijn reis met de ‘Beagle’ (1831-1836) en zijn wetenschappelijke werk.
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Dag 2: Windsor en Runnymede.
Wij bezoeken op deze dag het kasteel van Windsor, gelegen in het graafschap Berkshire. Willem de Veroveraar
bouwde ter plaatse de eerste versterking: een grote ronde toren. Deze vormt nog altijd de spil van het kasteel dat in de
loop der eeuwen door diverse monarchen verder uitgebouwd werd tot de grote residentie die Windsor Castle thans is.
Het kasteel is nog steeds een van de officiële behuizingen van de koninklijke familie. Derhalve is Windsor Castle
zwaar beveiligd. Als de koningin aanwezig is, wappert haar standaard op de grote toren. Koningin Victoria was de
eerste vorstin die het kasteel openstelde voor het publiek. Windsor Castle herbergt een magnifieke collectie meubels,
schilderijen, wapens, porselein en antiquiteiten. Deze zijn vooral te zien in de zogenaamde ‘state appartments’.(NB:
Als de koningin in Windsor verblijft, zijn de ‘state appartments’ niet toegankelijk. Er is dus geen 100% garantie, dat
wij deze kunnen bezoeken!)
Ook de op het kasteelterrein gelegen St. George-kapel is een prachtig voorbeeld van late Engelse gotiek. De kerk is de
privékapel van de Engelse vorsten. Diverse koningen en hun familieleden rusten in de grafkelders.
Na de lunch rijden wij naar het nabij gelegen Runnymede. Daar op een weiland werd koning Jan zonder Land door
zijn vazallen in 1215 gedwongen de Magna Carta te ondertekenen, waarmee de koninklijke willekeur ingedamd werd.
Een modern monument herinnert aan deze historische gebeurtenis.
Dag 3: Guildford en Watts Gallery and Artists’ Village. Op de derde dag bezoeken wij het stadje Guildford, de
hoofdstad van Surrey. De universiteit van Surrey is in Guildford gevestigd. Op een heuvel boven de stad staat de
moderne kathedraal (gebouwd tussen 1936 en 1961). Guildford is een pittoresk stadje met veel winkeltjes en
restaurantjes. Wij bezoeken eerst de kathedraal. Daarna kunt U op eigen gelegenheid Guildford bezoeken. De wortels
van Guildford reiken tot in de 7de eeuw. In de tiende eeuw was er een kerkje, een koninklijke residentie en werden er
munten geslagen. In de elfde eeuw verrees het kasteel. De grote woontoren hoort met St. Mary’s church tot de oudste
bouwwerken van Guildford.

Na de lunch rijden wij naar het vlakbij gelegen dorpje Compton. Daar woonde de bekende kunstschilder George
Frederics Watts (1817-1904). Zijn tweede echtgenote, een succesvolle keramiste, liet een bijzondere grafkapel voor
hem bouwen. Bij hun woonhuis annex atelier kwam door haar inspanning een museum tot stand voor het werk van
haar man.
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Dag 4: Kew Gardens en Hampton Court.
De Royal Botanic Gardens, beter bekend als Kew Gardens, beslaan meer dan 100 hectaren. Er staan 14.000 bomen die
2000 verschillende soorten en variëteiten vertegenwoordigen. Via een loopbrug kan men door en langs de
boomtoppen wandelen. In grote negentiende-eeuwse kassen zijn de tropische planten ondergebracht. Het botanische
park nodigt uit tot wandelen. Er zijn follies, zoals de Chinese pagode, te bewonderen. Wie niet wil lopen, kan gebruik
maken van een treintje dat door het park rijdt.
Na de lunch bezoeken wij Hampton Court. Het oudste deel van dit paleis werd begin van de zestiende eeuw gebouwd
voor kardinaal Wolsey, de kanselier van Hendrik VIII. Nadat Wolsey in ongenade gevallen was en niet lang daarna
stierf, eigende Hendrik zich dit luxe buitenverblijf toe voor zichzelf en zijn nieuwe echtgenote Anna Boleyn. Hampton
Court werd door de opeenvolgende vorsten en vorstinnen verder uitgebouwd tot het gebouwencomplex dat het thans
is. Koning-stadhouder Willem III was een van de bewoners. Zijn appartementen zijn eveneens te bezoeken. Het paleis
is omgeven door prachtige tuinen.
Dag 5: Chartwell House en Dorking vineyard.
Zo’n 40 jaar bewoonde sir Winston Churchill en zijn gezin het buitenhuis Chartwell House gelegen in het bosgebied
van Kent. Thans worden huis en tuin/park beheerd door de National Trust. Het landgoed staat geheel in het teken van
de beroemde bewoner. Het woonhuis is een Churchillmuseum. Zijn uniformen, onderscheidingen, kleding, boeken,
wandelstokken, Napoleoncollectie het is er allemaal te zien. In zijn werkkamer en bibliotheek schreef Churchill zijn
boeken. In de tuin staat het atelier, want hij was een gedreven amateur-schilder. Bovendien metselde hij graag en
menige tuinmuur is door Churchill persoonlijk gebouwd. ’s Middags rijden wij terug naar Dorking. Een van de
grootste wijngoederen van Engeland bevindt zich hier. Wij maken een rit door de wijnbergen en proeven van de
wijnen die er worden geproduceerd.
Dag 6: Terugreis via Dover.
De laatste dag kent geen excursies meer. Wij verlaten ’s morgens Dorking en rijden naar de kust. Via boot of tunnel
gaan wij naar Calais en rijden terug naar Limburg voor het afscheidsdiner.
Reisdata: (1) 8-13 april 2019; (2) 15-20 april 2019 en (3) 6-11 mei 2019.
Prijs: € 1.590,- (€ 795,- per persoon) op basis van een tweepersoonskamer. Reissom eenpersoonskamer € 1.060,-.
Inbegrepen: reis per luxe touringcar met airconditioning, toilet en bar.
Logies op basis van halfpension (ontbijt en diner). Afscheidsdiner op de laatste reisdag. Alle entrees, gidsen en fooien.
Opstapplaatsen: Venlo, Roermond en Maastricht.
Reisleiding: Antoine Jacobs, Joke Jongeling-Rooth, Lita Wiggers, Béatrice de Fraiture, Kris Förster en Henk
Boersma.
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