Arts & Crafts
in Engeland
8.2

7 dagen v.a.

1.369,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.698,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
middenklassehotels
6x ontbijt en 5x diner
boottocht Coniston Water
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Victoria & Albert Museum Londen
William Morris Gallery
Peak District & Lake District
Silversmiths Guild of Handicrafts
Red House en Blackwell House
Court Barn Museum
Rodmarton Manor
Ruskins Brantwood House
Coniston Water in Lake District
Cirencester en Harrogate

Vertrekdata 2023
• 2 en 23 augustus

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • entreegelden • lokale
gidsen • fooien • optionele excursies

Reisleidster Domitilla: “Deze prachtige kunstreis laat u het
mooiste van Engeland en van de Arts & Crafts zien!”

Rijke motieven, mythische wezens en een sierlijk lijnenspel
Pasteltinten, rijke bloem- en bladmotieven, mythische wezens en een
lijnenspel vol beweging typeren het werk van de Britse ontwerper William
Morris. Talloze tekenboeken, behangpatronen en stoffen zijn nog altijd
geïnspireerd op zijn werk. William Morris kon nooit vermoed hebben dat zijn
ontwerpen ruim 100 jaar na dato nog zo populair zouden zijn.
Morris was een van de drijvende krachten van de Arts & Crafts-beweging.
Deze beweging ontstond vanuit een romantisch socialisme: de industriële
revolutie had de middeleeuwse ambachtskunst verdreven. Onder het motto,
de kunstenaar moet ambachtsman worden en de ambachtsman kunstenaar,
werd gemechaniseerde productie afgewezen en de herleving van het ambacht
gepromoot. Deze tegenreactie werd Arts & Crafts (kunst en ambacht) genoemd.
Tijdens deze unieke kunstreis dompelt u zich onder in de Arts & Crafts-beweging.
Onze kennismaking start direct in Londen, waar u in het beroemde V&A Museum
toegepaste kunst kunt bewonderen. Daarnaast bezoekt u hier het iconische
Red House, het woonhuis van William Morris, en de William Morris Gallery.
In het marktstadje Chipping Campden ziet u de werkplaats van het Guild of
Handicrafts, waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. In de Cotswolds bezoekt u
het landhuis Rodmarton Manor, het ultieme voorbeeld van de Arts en Crafts-stijl.
Via de heidevelden van het Peak District komt u in het mooie Lake District. Hier
ziet u in Blackwell House nog veel van het oorspronkelijke Arts & Crafts meubilair.
Kortom, deze prachtige kunstreis laat u het mooiste van Engeland en van de Arts
& Crafts zien.

De reis in het kort
dag 1 Amsterdam – Londen en Victoria & Albert Museum
dag 2 Red House in Bexleyheath en William Morris Gallery
dag 3 Rodmarton Manor, Court Barn Museum en Silversmiths Guild of
Handicrafts
dag 4 Charmante stadje Cirencester en Wightwick Manor
dag 5 Via het Peak District naar het kuurstadje Harrogate
dag 6 Steam Yacht Gondola, Brantwood House en het Blackwell House
dag 7 Terugvlucht Leeds – Amsterdam

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

