
 
EXCURSIE: Een Engelse gastvrouw sprak eens over a beautiful countryside voor het gebied 
van de Stour boven Londen. Men noemt het Constable Country. Zacht glooiende heuvels 
met traag stromende riviertjes zijn karakteristiek. Kortom een landelijke sfeer met dorpjes en 
gehuchten. Wat de kunst betreft komen we in East Anglia niets te kort. Van de 14e -16e eeuw 
floreerde de wolhandel. Duiten werden omgezet in bouwactiviteit. De vele kerkjes getuigen 
daarvan. Steden zijn er ook. Cambridge en Norwich zijn interessant. Cambridge vanwege de 
colleges en de middeleeuwse sfeer (meer dan Oxford) en Norwich vanwege het oude 
gezellige centrum. De kathedraal is vanaf 1096 gebouwd in de Normandische stijl. In 1480 
werd na een brand het huidige waaiergewelf aangebracht. Vooral in de kloostergang lijkt de 
wereld buitengesloten. De kathedraal van Ely (bouw vanaf 1083) staat bekend als een der 
fraaiste van Engeland. Het duurde vier eeuwen voor het gebouw voltooid was.  
         
 
 
 
 
 
 

 
LOGIES: Premier Inn Hotel St Neots. Entree-gelden, lunches en drankjes niet in prijs begrepen. 
Eenpersoonskamer + € 150,= (6 overnachtingen). Heen- en terugreis Duinkerken-Dover in een dag. 

 
vriendelijk verzoek omwille van de hotelreservering de deelnamestrook  

zo spoedig mogelijk (de optie loopt tot 28 februari!!) in te zenden 
 

Aanbetaling ad € 149,= bij inschrijving. Restant voor 1 juli op ING-rekeningnummer 4323516   
t.n.v. C. van Vliet te Dordrecht, o.v.v. “East Anglia”. Eventuele verzekeringen zelf af te sluiten.  
 
Ik neem met …. personen deel aan de excursie naar East Anglia, €  799,= p.p.  
Eenpersoonskamer: ja/neen (+ €  150,=, 6 overnachtingen).  
naam: …………………………………………………………………………………………………………. 

adres:  …………………………………………………………………………………………………………. 

pc/woonplaats: …………………………………………………………….telefoon: ……………………… 

e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………… 
Aan: Dia-Art, Pijnenburg 10, 3328 DA Dordrecht, tel.: 078-6184786, e-mail: dia.art@upcmail.nl,  
site: corvanvlietdia-art.com 

periode: zondag 1 t/m zaterdag 7 september   
kosten: €  799,= pp (busreis, overtocht, overnachtingen,   
  ontbijten, diners, toeristenbelasting) 
vertrek: 1 september om 07.00 uur vanaf parkeerplaats hotel  
  Mercure Dordrecht (Rijksstraatweg 30, uitvalsweg A16)   
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