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«Keltisk menighetstur til England» 

Reiseleder: Helge Spilling, prest i Fjære

Søndag: Hjem - Newcastle
Vi har fremmøte på Kristiansand Kjevik Lufthavn på egenhånd. Her sjekker 
vi inn på flyet til Amsterdam, avgang kl.11,35. Etter 1,5 time lander vi på 
Schiphol og går videre til Newcastle flyet. Her ankommer vi kl.16,40 (lokal 
tid), og tar plass i bussen som venter for å ta oss de siste minuttene inn til 
sentrum av byen. Her skal vi bo i 4 netter på Premier Inn Quaside. Felles 
middag om kvelden
 Mandag, tirsdag og onsdag: I Newcastle
Frokost inkludert hver dag, og felles middag 3 kvelder (inkludert 
ankomstdagen). 
Den første dagen under oppholdet får vi med oss lokalguide og buss som 
først tar oss med på en runde i Newcastle hvor vi får høre den interessante 
historien samt se de mest kjente severdighetene. Etter besøket her blir 
vi tatt med til Durham hvor vi skal besøke fantastiske Durham Castle and 
Cathedral som står på UNESCOs verdensarvliste. Vi har inkludert inngang 
og får en omvisning her også.
Den ene dagen under oppholdet har vi inkludert fulldagsutflukt til 
Lindisfarne. Vi får med oss lokalguide og buss som er med oss hele dagen.
En dag under oppholdet har vi hele dagen fri i Newcastle til å utforske byen 
og næromårdene på egenhånd. 
Torsdag: Newcastle - Hjem 
Frokost på hotellet, før vi blir møtt av lokalguide og buss som tar oss med 
opp til Alnwick Castle. Slottet er det nest største bebodde slottet i England, 
og har en historie tilbake til 1309. Her finner vi en fantastisk kunstsamling, 
og får også tid til å se oss rundt i den flotte parken. Etter besøket her kjører 
vi til flyplassem i Newcastle. Her sjekker vi inn på flyet til Amsterdam, 
avgang kl.17,30. Etter 1,5 time lander vi på Schiphol og går videre til 
Kjevikflyet. Etter nye 1,5 time lander vi tilbake i Norge kl.23,05 (lokal tid), 
og tar farvel med de andre deltagerne for denne gang. 

NB! Det er inkludert 1 koffert på 23kg til å sjekke inn per rom. I tillegg kan 
alle ha med 1 håndbagasje innenfor målene 55x40x23cm som kan veie 
opptil 12kg. Ekstra innsjekket koffert kan kjøpes (se tillegg)

Fjære menighet - Lindisfarne og Durham

5 dager_______
7 390,-

“...vi skal besøke fantastiske Durham Castle and Cathedral 
som står på UNESCOs verdensarvliste”

  Dato: 27. - 31. mai 2018
Avreise: Kristiansand Kjevik Lufthavn

Prisen inkluderer:
*All buss- og flytransport *4 overnattinger i delt dobbeltrom *4 frokoster 
*3 middager *3 dagsutflukter med lokalguide og innganger som beskrevet 
*1 koffert til å sjekke inn per rom på 23kg
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 1 380,-
*Ekstra koffert til å sjekke inn kr. 500,- per enhet på nye 23kg tur/retur


