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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

Programma van de 6-daagse LGOG Studiereis naar Wiltshire in Engeland (2015)
De Commissie Meerdaagse Studiereizen van LGOG nodigt U uit om in te tekenen voor een zesdaagse studiereis
naar het Engelse graafschap Wiltshire en zijn schilderachtige hoofdstad Salisbury. In die stad houden wij ook
verblijf in een typisch Engels hotel (Grasmere House). Wij verkennen uiteraard Salisbury en directe omgeving
met Old Sarum, kasteel Wilton House en Stonehenge, maar er staan ook bezoeken op het programma aan de
badplaats Bath, universiteitsstad Oxford en de vermaarde tuinen van Stourhead. Het is een afwisselend
programma. U gaat toch zeker met ons mee!?
Programma (onder voorbehoud qua samenstelling en volgorde)
Dag 1: De eerste dag is een reisdag. Vanuit Limburg rijden wij naar Calais waar wij per ferry het Kanaal
oversteken naar Dover. Op het schip is er de mogelijkheid om te lunchen. Vervolgens hervatten wij onze tocht
naar Salisbury, waar wij in de late namiddag aankomen.
Dag 2: Salisbury en omgeving. Wij beginnen ’s morgen met een bezoek aan de ‘rotten borough’ (verlaten stad)
Old Sarum. Rond de koninklijke burcht en kathedraal ontwikkelde zich het stadje Sarum. In 1220 echter besloot
de bisschop om economische en politieke redenen een nieuwe kathedraal en een nieuwe stad te bouwen op enige
kilometer afstand. Dit wordt New Sarum of Salisbury. De burcht bleef nog circa drie eeuwen in gebruik en
verviel tot ruïne. In Salisbury worden wij rondgeleid door de kathedraal, die in recordtijd van 38 jaar (12201258) tot stand kwam. De 123 meter hoge spire domineert Salisbury en de verre omtrek. In de kathedraal wordt
een van de vier originele kopieën van de Magna Charta (1215) bewaard.
Na de lunch is er gelegenheid om op eigen gelegenheid Salisbury te verkennen. Zo mogelijk (dus onder groot
voorbehoud) bezoeken we in de namiddag Wilton House. Dit landhuis, particulier bezit en thuis van de graven
van Pembroke, is bekend vanwege zijn tuinen, maar vooral vanwege zijn rijke kunstcollectie.
Dag 3: Stonehenge en Stourhead Gardens. Wiltshires bekendste monument is het megalitische Stonehenge.
De concentrische steencirkels spreken al eeuwen tot de verbeelding. Menig kunstenaar heeft zich erdoor laten
inspireren. Over Stonehenge is veel geschreven èn gefantaseerd. Onderzoek heeft inmiddels duidelijk gemaakt
dat Stonehenge het centrum vormt van een groot complex van andere bouwsels, grafheuvels en wegen. De
stenen cirkel blijkt een ingenieuze astronomische machine te zijn die het mogelijk maakte om de zomer- en de
winterzonnewende te markeren. De vele grafheuvels die voorzien waren van rijke gaven leidt tot de conclusie
dat Stonehenge tevens de begraafplaats was van de toenmalige heersers. Het moderne museum geeft veel extra
informatie omtrent het ontstaan en de ontwikkeling van Stonehenge.
Na een koffiepauze rijden wij door naar Stourhead Gardens. Ter plaatse zullen wij lunchen, waarna U op eigen
gelegenheid de schitterende tuin die aangelegd werd circa 1740 door Londense bankier Henry Hoare kunt
bezichtigen. Hoare bewoonde het in 1720 gebouwde landhuis Stourhead dat eveneens een bezoek waard is. De
tuinen verrassen door hun hoogteverschillen, variatie aan bomen en struiken en door de pittoreske gebouwtjes,
grotten, kluizen en tempels.

Dag 4: Oxford. De hele dag staat in het teken van Oxford. Onder begeleiding van gidsen maken wij een
stadswandeling door de kern van de wereldberoemde universiteitsstad. De nadruk ligt daarbij uiteraard op de
colleges. De 39 colleges vormen samen één universiteit. De
geschiedenis van Oxford als plaats van studie en wetenschap gaat
terug tot in de twaalfde eeuw. In Oxford bevond zich toen een
kloosterschool. Het oudste college is University College (1249),
dat spoedig gevolgd werd door Balliol College en Merton
College. Een hele reeks colleges (All Souls, Christ College,
Trinity) zou in de loop der eeuwen (tot in onze eeuw toe) volgen.
Zij werden gesticht door vermogende geestelijken, edelen en
koningen en in onze tijd door rijke zakenlieden. Een keur van
bekende architecten liet zijn sporen na in Oxford en veel bekende
geleerden, wetenschappers en schrijvers hebben in Oxford
gestudeerd.
Na de lunch hebt U vrij en kunt U op eigen gelegenheid de stad
verkennen, een bezoek brengen aan het Ashmolean Museum
(gratis toegankelijk), de botanische tuin, winkelen (de vermaarde
Blackwell’s Bookshop) of genieten van een high tea.

Dag 5: Bath. Wij rijden ’s morgens naar het in Somerset gelegen Bath. Reeds in de voor-Romeinse tijd waren de
warme bronnen (46 °C) bekend bij de Kelten, die er hun
godin Sul vereerden. De Romeinen bouwden het
natuurheiligdom uit tot een voornaam kuuroord Aquae
Sulis. Naar het schijnt hebben de keizers Trajanus en
Hadrianus er vertoefd. Na de Romeinse tijd zonken het
badhuis en de Minervatempel in de moerassige
ondergrond. Het Romeinse verleden werd pas in de
achttiende eeuw herontdekt. Eind negentiende eeuw werd
het Romeinse badhuis gereconstrueerd. Inmiddels kan een
groot deel van het Romeinse gebouwencomplex dat
uitgegraven is onder het huidige Pump House bezocht
worden. Tevens worden in dit ondergrondse museum veel
objecten getoond die bij de opgravingen gevonden zijn
zodat een goed beeld ontstaat van het leven in Aquae Sulis.
Na de lunch maken wij een stadswandeling. Als kuuroord
werd Bath in de achttiende eeuw herontdekt. De stad
maakte in een eeuw tijd een ware bevolkingsexplosie door.
De duizenden achttiende- en negentiende-eeuwse huizen rond Queen Square, the Circus en Royal Crescent
getuigen van deze bloeiperiode en hebben ertoe geleid dat de hele stad Bath op de lijst van het werelderfgoed is
gekomen.
Dag 6: Terugreis. Wij nemen afscheid van Salisbury. Bij Folkstone nemen we de Kanaaltunnel naar NoordFrankrijk en via België rijden wij terug naar Limburg. In de omgeving van Brussel zal het slotdiner worden
genoten.
Reisdata: N.B. Deze reis kan slechts drie keer worden aangeboden. Er is geen reserve-reis. Hoe meer
mogelijke reisdata u opgeeft, des te groter is de kans dat u mee kunt!
(1) Zondag 19 april tot en met vrijdag 24 april 2015
(2) Maandag 4 mei tot en met zaterdag 9 mei 2015
(3) Zondag 31 mei tot en met vrijdag 5 juni 2015.
Prijs: € 745,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Reissom eenpersoonskamer € 905,-.
Inbegrepen: reis per luxe touringcar met airconditioning, toilet en bar van busonderneming Ghielen.
Logies op basis van halfpension (ontbijt en 3 gangenmenu). Afscheidsdiner op de laatste reisdag. Alle entrees,
gidsen en fooien (ook voor de chauffeur).
Opstapplaatsen: Venlo, Roermond en Maastricht.
Reisleiding: Antoine Jacobs, Joke Jongeling-Rooth, Lita Wiggers en Henk Boersma.

