De Bloomsbury Group
8.4

6 dagen v.a.

1.098,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.369,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
overtocht Calais – Dover v.v.
goed middenklassehotel
5x ontbijt en 5x diner
audiosysteem
lokale gidsen
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Bloomsbury wijk Londen
Sissinghurst Castle
Monk’s House
Arts & Crafts Standen House
Charleston Farmhouse
Berwick Church
Lewes en Knole House

Vertrekdatum 2023
• 11 september

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • entreegelden • fooien

Reisleider Johan: “Dit is een unieke reis rond de
tumultueuze levens en het cultureel erfgoed van de Bloomsbury
Group, en haar voornaamste lid Virgina Woolf.”

Virginia Woolf en haar creatieve vrienden
Het Londense woonhuis van schrijfster Virginia Woolf, haar zus en kunstenaar
Vanessa Bell was in 1905 het toneel voor enkele bijzondere ontmoetingen
tussen creatieve geesten. Hier kwamen schrijvers en kunstenaars bij elkaar om
ideeën te delen, te filosoferen en kunst te maken. Deze groep werd bekend als
de Bloomsbury Group, genoemd naar de wijk in London waar het gezelschap
zich gevestigd had. Het bekendste lid van de groep was Virginia Woolf, die met
haar boeken, essays en haar denkbeelden over de maatschappij baanbrekend
was in haar tijd.
Tijdens deze themareis duikt u in de bijzondere levens en artistieke nalatenschap van de Bloomsbury Group. In Londen wandelt u door de gelijknamige
wijk en ziet u het woonhuis, waar de oorsprong van de groep ligt. In Sissinghurst
Castle leert u meer over het leven van Vita Sackville-West, minnares van Woolf,
en wandelt u in de tuinen van het landgoed . Charleston Farmhouse was ooit
het buitenhuis van Vanessa Bell en een belangrijke ontmoetingsplek voor de
Bloomsbury Group. In Monk’s House is het niet moeilijk u voor te stellen hoe Woolf
aan haar romans werkte. Duikt u mee in de extravagante levens en de artistieke
nalatenschap van Virginia Woolf en haar creatieve vrienden?

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4

Overtocht Calais – Dover
Stadswandeling literaire wijk Bloomsbury en bezoek Knole House
Standen House en Vita Sackville-West in Sissinghurst Castle
Bezoek Bloomsbury-museum in Charleston Farmhouse en
muurschilderingen in Berwick Church
dag 5 Vrije ochtend in het charmante Lewes en Virginia Woolf in Monk’s House
dag 6 Via Dover en Calais naar huis

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

