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Dag 1: Værnes / Manchester  Liverpool
Avreise fra Værnes kl. 07.50 med SAS
til Oslo. Videre med SAS fra Oslo kl.
09.30 og vi lander i Manchester kl.
10.35, lokal tid. Vi tar først en tur
innom Manchester kjent for sine 2
fotballbaner, Etihad Stadium og Old
Trafford. Etter et opphold går turen
vestover til Liverpool som ligger ved
vestkysten.Det var Beatles som gjorde
byen verdenskjent på 60tallet. På
ettermiddagen før vi en guidet rundtur
hvor vi får høre Beatles historie og
besøke Cavern Club hvor de først
opptrådte. Vi besøker også Penny
Lane og andre plasser kjent gjennom
deres sanger. Vi skal overnatte i 2
netter på hotel Jurys Inn som ligger i
Dokkområdet. Frokost og middag på
hotellet under oppholdet.

Dag 2: Liverpool
På formiddagen besøkes utstillingen
«The Beatles Story» som ligger i
Albert Dock nær hotellet. Her kan man
oppleve deres liv, kultur og musikk
med kjente sanger. Ettermiddagen
disponibel på egen hånd. Man kan
besøke det nye «Museum of
Liverpool» som også ligger i
dokkområdet eller besøke byens
sentrum like ved.

Dag 3: Liverpool  Lake District  Leeds
På formiddagen går turen nordover
langs kysten til Lake District. Området

er idag nasjonalpark og her ligger
Englands høyeste punkt med 978
m.o.h. Vi tar en båttur på Englands
største innsjø Windermere. På
ettermiddagen fortsetter turen sør
østover gjennom Yorkshire
nasjonalpark til Leeds. Byen var
sentrum i Englands store ullindustri.
Byen har idag store kjøpesentere med
overbygde torvområder i sentrum. Her
skal vi bo i 3 netter på Jurys Inn Leeds
Hotel. Frokost og middag på hotellet
under oppholdet.

Dag 4: Leeds, utflukt
Denne dagen blir det en utflukt østover
til nasjonalparken North York Moors
National Park mot østkysten. Her
finner vi store lyngheier og vi besøker
også byen Goathland kjent som
Aidensfield i TVserien Heartbeat. På
returen besøkes den gamle kurbyen
Harrogate.

Dag 5: Leeds, utflukt York
Det blir en kortere utflukt til York.
Byen ble grunnlagt av romerne og har
mange historiske minnesmerker med
ringmur og middelaldergaten The
Shambles. Byen er også kjent for sin
store katedral. En lokal guide viser oss
rundt i byen. Vi besøker museet Jorvik
Viking Centre som viser historien
tilbake til vikingetiden. Ettermiddagen
disponibel i Leeds hvor det blir mange
muligheter for handling.

Dag 6: Leeds  Manchester / Værnes
På formiddagen kjører vi tilbake til
Manchester flyplass og kl. 12.40 er det
avreise med SAS til Oslo, ankomst kl.
15.40. Videre fra Oslo kl. 17.00 med
ankomst Værnes kl. 17.55.

Avreisedato: 10.august
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Manchester tur/retur
· 5 hotellovernattinger
· 5 frokost
· 5 middag
· Utflukter med innganger som beskrevet

6 DAGER kr. 11.200,
Enkeltrom: kr. 2.400,
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Praktiske opplysninger

Fly:
Utreise, torsdag 10.august:

SAS Værnes TRD 07.50  08.45 OSL Gardermoen
SAS Gardermoen OSL 09.30  10.35 MAN Manchester
Flybilletter utleveres på Værnes

Hjemreise, tirsdag 15.august:
SAS Manchester MAN 12.40  15.40 OSL Gardermoen
SAS Gardermoen OSL 17.00  17.55 TRD Værnes

Bagasje på fly:
På flyreisene er det inkludert en koffert på inntil 23 kg og 8 kg i håndbagasje.

Valuta:
I hele Storbritannia brukes Britisk Pund, det kan være en fordel å vekslet inn
noen pund før avreise.Man kan benytte ulike kort for uttak av kontanter, og
direkte ved handling.

Pass: HUSK GYLDIG PASS!
Storbritannia er ikke med i Schengen, og det blir passkontroll ved innreise. Legg
ikke passet i koffert eller lignende, men i eventuell håndbagasje så det er lett
tilgjengelig.

Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt.
kombinasjoner:
A1) 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2) 3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3) 5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk, alternativt 1,5 liter vin.

NB! Flasker kjøpt utenfor flyplassen før hjemreise pakkes ned i koffert i sendt
bagasje. De er ikke tillatt medbragt gjennom sikkerhetskontrollen.




