
 

 

 

BRITSE EILANDE 2021 
 

Opsie A: Engeland, Ierland, Wallis en Skotland  06 – 24 Augustus 
Opsie B: Ierland, Wallis en Skotland  10 – 24 Augustus 
Opsie C: Engeland en Ierland 06 – 16 Augustus 
Opsie D: Wallis en Skotland 13 – 24 Augustus 

TOERPROGRAM 

Augustus 
Vr 6 Toerlede wat Engeland toe gaan, ontmoet op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg vir vlug 

LH 573 wat om 19:00 via Frankfurt na Londen vertrek.  Sorg asseblief dat u reeds om 16:00 by 
Lufthansa se inweegtoonbanke is.  

Sa 7 LONDEN 

Ons land vanoggend om 05:35 op Frankfurt-lughawe, waarvandaan ons om 08:00 ons 
aansluitingsvlug na Londen neem vir aankoms om 08:40 op die Heathrow-lughawe.  (Onthou 
Engeland is gedurende hulle somermaande tydsgewys een uur vroeër as Sentraal-Europese en 
Suid-Afrikaanse tyd.)  Ná aankoms in Londen ontmoet ons ons busbestuurder en plaaslike gids.  
Ons onderneem 'n stadstoer van Londen.  Daarvandaan word ons na ons hotel in die middestad 
van Londen geneem, vanwaar u die middag en aand vry is om Londen se polsende ritme te beleef.  
Aandete word by die hotel bedien. 

So 8 LONDEN 

Ná ontbyt het u die dag vry om Londen na hartelus te geniet.  U kan 'n uitstappie na byvoorbeeld 
Stratford Upon Avon, Wimbledon, Oxford of Cambridge onderneem.  'n Bootvaart op die Teems, 'n 
rit op London Eye, 'n besoek aan Madame Tussaud of Harrods, die Buckingham-paleis of een van 
talle museums en kunsgalerye is ook gewilde toeriste-opsies.  Ons kantoor sal u help om vooraf 
hierdie dag te beplan en u toerleier sal u touwys maak waar u onseker is.  Vanaand het u die 
geleentheid om 'n opsionele vertoning van u keuse in een van die West End-teaters by te woon. 

Ma 9 LONDEN – AMESBURY – BATH 

Vandag besoek ons Stonehenge in Amesbury en vertrek dan na Bath, waar ons die          
Romeinse baddens en pompkamer besoek.  Aandete en oornag in Bath. 

Di 10 BATH – FISHGUARD – ROSSLARE 

Vanoggend reis ons weswaarts deur Wallis, tot by Fishguard, waar ons 'n veerboot na Rosslare in 
Ierland haal.  Ons oornag in Wexford naby Rosslare. 

Toerlede wat Ierland met Skotland of slegs die Ierlandgedeelte van die toer onderneem, ontmoet 
op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg vir vlug LX 289 wat om 19:25 via Zürich na Cork 
vertrek.  Sorg asseblief dat u reeds om 16:25 by Swiss Air se inweegtoonbanke is. 

Wo 11 WEXFORD – CORK 

Toerlede wat slegs saamgereis het na Engeland groet die groep en meld by die lughawe in Cork 
aan vir hul aansluitings- en terugvlug na Suid-Afrika.  

Toerlede wat Ierland toe vlieg, arriveer vanoggend in Cork, waar hulle by die res van die groep 
aansluit en saam verder reis. 

Vandag het ons 'n plaaslike, Ierse gids wat ons vergesel.  Ons stop by die Old Jameson     
Whiskey-distilleerder in Middleton naby Cobh, waar ons geleentheid het om dié gesogte whiskey ín 
Ierland te proe en 'n paar aandenkings aan te skaf.  Toegang en 'n begeleide toer van die 
distilleerder is by die toerprys ingesluit.  In Cobh het ons vrye tyd om onder andere die Titanic-
museum, Cobh-katedraal of Cobh-erfenissentrum en Queenstown Story-museum te besoek en 
middagete te nuttig.  (Die uitstappies in Cobh is opsioneel).  Ons besoek ook vandag die Blarney-
kasteel met die legendariese Blarney-klip, voordat ons na ons hotel in Cork gaan.   

Cork is 'n bekoorlike en toeriste-vriendelike hawestad, geleë aan die monding van die Lee-rivier en 
het 'n ryk maritieme geskiedenis.  Die ou stad is op 'n eiland in die middel van die rivier geleë.  Baie 
van die strate was vroeër waterweë.  Oral in die stad is nog tekens van die ou handelsentrum, bv. 
die ou pakhuise, grys klip-paaie en elegante brûe oor die rivier. 
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Do 12 CORK – RING OF KERRY – KILLARNEY 

'n Plaaslike gids vergesel ons vanoggend wanneer ons noordwes reis deur die Ring of Kerry met 
sy skouspelagtige seetonele, oorhangende kranse, bekoorlike dorpies en helderkleurige 
plaashuise.  Ons maak seker dat ons 'n stop by die populêre Red Fox Inn vir o.a. 'n opsionele 
besoek aan Kerry Bog Village inwerk.  Die Kerry Bog Village is die enigste in sy soort in Europa en 
gee 'n mens 'n interessante kykie in hoe mense in Ierland gedurende die 18e eeu geleef en gewerk 
het.  Die karaktervolle Red Fox Inn is gesog vir sy 'Irish Coffee' en spog ook met 'n pragtige 
toeristewinkel.   

Ons stop by 'n skaapplaas onderweg en woon 'n skaaphonddemonstrasie by. Ons laaste stop 
vandag is by die Muckross House in Killarney.  Toegang tot die tuine en winkel is gratis en 'n 
besoek aan die huis opsioneel.   

Vanaand word ons takteer op 'n Ierse aand wat aandete en vermaak insluit.  Oornag in Killarney. 

Vr 13 KILLARNEY – LIMERICK – DUBLIN 

Vandag reis ons deur die graafskap van Limerick – 'n uiters vrugbare landbougebied.  Hierdie 
gewilde gebied met die dorpies se skilderagtige en romantiese grasdak-cottages, word as die 
mooiste gebied in Ierland beskou.  Die gebied is in 922 vC deur die Vikings ontdek.  Limerick is die 
derde grootste stad in Ierland en is 'n stille getuie van die eindelose gevegte wat daar tussen die 
Iere en die Vikings plaasgevind het.  Eers teen die elfde eeu het die Iere hierdie gebied 
oorgeneem. 

Ons reis voort deur die Ierse platteland na Dublin, die hoofstad van Ierland.  Dublin, geleë by die 
monding van die Liffey-rivier in die baai van Dublin, is 'n belangrike kulturele, kuns- en 
opvoedkundige sentrum asook uitvoerhawe.  Die stad het sy ontstaan te danke aan die Noorse 
seerowers wat in 852 nC 'n fort hier aangelê het. 

Vanaand soek ons 'n plaaslike kuierplek op, waar ons aandete nuttig en na "lewendige"           
Ierse musiek kan luister.  Oornag in Dublin. 

Toerlede wat slegs die Wallis- en Skotlandgedeelte van die toer onderneem, vertrek vanaand 
vanaf die O.R. Tambo-lughawe na Dublin.  Vlugbesonderhede sal dienooreenkomstig individuele 
besprekings vir hierdie toeropsie bevestig word. 

Sa 14 DUBLIN 

Ons onderneem vanoggend 'n begeleide stadstoer en besoek o.a. die Trinity College, waar ons die 
Boek van Kells kan besigtig.  Ons sien die Parlementshuis, die St Patrick-katedraal, die        
Dublin-kasteel, die Christchurch-katedraal en Georgiaanse Dublin.  Vanmiddag en vanaand is daar 
tyd om Dublin op u eie verder te verken.  Ons geniet aandete saam in die hotel. 

Toerlede wat nie saamreis na Wallis en Skotland nie, vertrek vandag of môre vanaf Dublin-
lughawe terug na Suid-Afrika.  Die vlugdatum en -tye sal bevestig word wanneer individuele 
vlugbesprekings gemaak word. 

Toerlede wat slegs vir Wallis en Skotland ingeskryf is, arriveer vandag in Dublin, waar hulle by die 
toergroep aansluit. 

So 15 DUBLIN – ANGLESEY – BETWS-Y-COED 

Ná 'n vroeë ontbyt vertrek ons per veerboot vanaf Dublin oor die Ierse See na Holyhead op die 
Walliese eiland Anglesey.  By aankoms besoek ons die Beaumaris-kasteel.  Daarvandaan reis ons 
verder na Snowdonia, die pragtige bergagtige deel van Wallis. 

Wallis is die kleinste van die vier lande wat die Verenigde Koninkryk uitmaak, nl. 20 760 km².  Van 
noord na suid is die deursnee 210 km en in die breedte sowat 130 km.  Die land is besonder 
bergagtig en kom baie ooreen met die hooglande van Skotland en Noord-Ierland.  

Hoewel Wallis met die pragtige natuurskoon van die hooglande kan spog, is mynbou die 
oorheersende ekonomiese faktor.  Die valleie van die suide is een steenkoolmyn op die ander en 'n 
mens kry die indruk dat steenkoolmynbou en smelterye alles oorheers. 

Ons bly oor in Betws-y-Coed – 'n sprokiesagtige dorpie in die hartjie van Snowdonia.   

Ma 16 BETWS-Y-COED 

Vanoggend kan ons laat slaap en ontspan in hierdie pragtige gebied.  As die weer dit toelaat, 
onderneem ons vroegmiddag 'n opsionele treinrit tot op die top van Snowdonberg, die hoogste 
punt in Engeland en Wallis.  Indien daar genoeg tyd is, kan ons nog laatmiddag rondloop in hierdie 
pragtige Walliese dorpie.  Aandete en oornag in die hotel. 
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Di 17 BETWS-Y-COED – MERE-DISTRIK  

Vandag is 'n besondere dag.  Ons reis noordwaarts deur Wallis na die suidelike Mere-distrik   
(Lake District) met sy buitengewone natuurskoon, waar ruwe berge, rotse, kranse en klowe 
afgewissel word met groen woude, diepblou mere en golwende groen weivelde.  Vele digters, 
skrywers en skilders is oor baie jare deur hierdie asemrowende natuurprag geïnspireer.   

Ons kan rondstap in Bowness-on-Windermere – waarskynlik die gewildste toeristedorpie in die 
Mere-distrik met lieflike voetpaadjies langs die meer en talle interessante winkeltjies.  Dis ook die 
wêreld van Beatrix Potter.  Ons kry ook die geleentheid om vanaf Bowness op Windermere (die 
grootste natuurlike meer in Engeland) te vaar tot by die dorpie Ambleside.  Ons oornag in 
Grasmere.   

Wo 18 MERE-DISTRIK – GLASGOW 

Ná ontbyt vertrek ons na die noordelike Mere-distrik. Ons besoek onder andere Dove Cottage, die 
huis van William Wordsworth naby Grasmere.  Ons hou stil by Gretna Green en by Moffat.  
Daarvandaan reis ons verder deur die skilderagtige Skotse platteland tot by Glasgow, die grootste 
stad in Skotland en op kulturele en sosiale gebied een van die bedrywigste stede van Brittanje. 

Skotland is omtrent die helfte so groot soos Engeland.  Ongeveer 60 persent van die oppervlakte 
bestaan uit hooglande en berge.  Die hooglande toon oral tekens dat ys en gletsers 'n groot rol 
gespeel het in die vorming van die oppervlak.  Deur uitsetting en inkrimping het diep skeure en 
breuke ontstaan wat die talle smal valleie, mere en berge van die land gevorm het – dit is in hierdie 
skeure waar die bekende lochs (Skotse mere) voorkom. 

Aandete en oornag in Glasgow. 

Do 19 GLASGOW – BEN NEVIS – FORT AUGUSTUS 

Vanoggend is daar tyd vir ontspan en/of inkopies in Glasgow.  Ons vertrek laatoggend met 'n 
panoramiese roete deur die Skotse hooglande via Loch Lomond, die grootste en beroemdste van 
die Skotse mere.  Daar is geleentheid vir 'n opsionele bootrit op Loch Lomond, waarna ons via  
Ben Nevis en Fort William na Fort Augustus vertrek vir aandete en 'n goeie nagrus.  

Vr 20 FORT AUGUSTUS – INVERNESS – PITLOCHRY 

Ná ontbyt vertrek ons op 'n asemrowende roete via Loch Ness na Inverness, wat geleë is in die 
noorde van Skotland.  Ons maak by Loch Ness tyd vir 'n uurlange bootvaart op dié bekende 
Skotse meer.  Onderweg na Inverness besoek ons 'n whiskey-distilleerder vir 'n toer en whiskey-
proe.  Daarna reis ons terug suid in die rigting van Edinburg tot by die sprokiesmooi Pitlochry, waar 
ons oornag.  

Sa 21 PITLOCHRY – STRIRLING – EDINBURG 

Ons besoek vandag die Stirling-kasteel, waar verskeie van die Britse konings gebore en ook 
gekroon is.  Stirling het by die man op straat bekendheid verwerf deur die film Brave Heart van Mel 
Gibson.  Vanaf Stirling reis ons verder suid na Edinburg.  Die Skotse hoofstad is, soos Rome, op 
sewe heuwels gebou.  Ons geniet 'n vroeë aandete sodat diegene wat belangstel vanaand die 
beroemde Edinburgse militêre taptoe kan bywoon.  Hierdie opsionele uitstappie word vooraf vanaf 
Suid-Afrika bespreek vir almal wat daarin belangstel.   

So 22 EDINBURG 

Ons onderneem vanoggend 'n begeleide stadstoer waartydens ons o.a. die beroemde Edinburg-
kasteel besoek.  Ons het die middag vry en vanaand woon ons 'n tipiese Skotse aand by, 
waartydens aandete ook bedien word. 

Ma 23 EDINBURG – FRANKFURT – JOHANNESBURG 

Ons vertrek vanoggend ná ontbyt na die lughawe vir vlug LH 963 wat om 12:50 na Frankfurt vertrek.  
Ons land om 15:40 op Frankfurt-lughawe, waar ons genoeg tyd het vir 'n Duitse aandete en 
belastingvrye inkopies.  Vlug LH 572 vertrek om 22:05 na Johannesburg.  

Di 24 JOHANNESBURG 

Ons land om 08:30 vanoggend in Johannesburg met mooi herinneringe aan 'n opwindende en  
verrykende toer. 


