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Cotswolds perler – en vandretur i indrefileten av den engelske landsbygda 
19. – 26. april 2020 8 dager/7 netter 
 
De fantastiske, honningfargede landsbyene i The Cotswolds ser ut som de har forvillet seg inn i 
det 21. århunde fra en annen tid.  
Den vakre arkitekturen, hagene, vertshusene og pubene sammen med de mange stiene, gjør 
dette til et flott område å vandre i. 
 
Vi velger oss ‘Cotswold Finest’, en 54-mile (88 km) lang sirkulær vandrerute fordelt på 6 
etapper. 
 
Dette er det største av de 38 AONB (Area of Outstanding Natural Beauty) i England og Wales.  
Fortiden var preget at sauehold og ullproduksjon. Ullen fra Cotswolds var viden kjent i Europa 
for å ha meget god kvalitet. Mange tjente gode penger og bygget seg storslagne hus i området. 
 
Start og mål er landsbyen Moreton in Marsh, og ruten går gjennom Cotswolds vakreste natur. Vi 
besøker mange av de små landsbyene, og bor på små, nøye utvalgte bosteder. Bagasjen blir 
fraktet i egen bil, og vi bærer bare med oss en dagstursekk med lunsj, og det vi ellers måtte 
trenge underveis på vandringen. 
 
Vi går i et vanlig gangtempo. Pauser tas hyppig, men du bør kunne gå 3-4 timer 
sammenhengende i kupert terreng. Det er små høydeforskjeller i dette området.  Se 
beskrivelsen dag-for-dag. I England må man ha vanntette fjellstøver eller hikingsko med god 
støtte rundt anklene. 
Vi har med oss en kunnskapsrik, engelsktalende lokalguide på vandringene. Hege Tokerud fra 
TIL FOTS med som teknisk reiseleder hele veien. 
 
Program 
 
Dag 1:  Oslo Gardermoen/Stavanger Sola – London Heathrow - Moreton-in-Marsh 
Flyavgang fra Oslo Gardermoen kl. 17:10 direkte til London Heathrow med ankomst kl. 18:30, 
eller fra Stavanger Sola kl. 17:50 med ankomst London Heathrow kl. 18:50.  
Vi blir fraktet med buss til landsbyen Moreton-in-Marsh i den sentrale delen av Cotswolds, en 
kjøretur på knappe 2 timer. Her skal bo den første natten. Vi rekker et kveldsmåltid før puben 
stenger. 
 
Kveldsmåltid inkludert. 
 
Dag 2:  Moreton-in-Marsh – Stow on the Wold 
Vandringen fra Moreton-in-Marsh til Stow on the Wold går gjennom små landsbyer i 
Longborough & Broadwell med sjarmerende overnattingssteder og kirker.  Vi ender opp i 
landsbyen som var et senter for handel i middelalderen. Midt på markedsplassen står det et 
høyt kors som minner om fortidens foretningsvirksomhet. Korset skulle sikre at handelen 
foregikk rettferdig. På 1600- og 1700-tallet skal det på en god dag ha blitt solgt 20 000 sauer 
her. 
Etter litt tid på egenhånd samles vi til felles middag. 
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Distanse 13 km 
Full English Breakfast, pakket lunsj og 2-retters middag er inkludert. 
 
Dag 3:  Stow on the Wold - Bourton on the Water 
I dag vil vi gå langs den såkalte Macmillan Way fra Stow on the Wold til Bourton on the Water. 
Vi går via de pittoreske postkortlandsbyene Upper & Lower Slaughters og videre mot elven 
Windrush. Ruten tar oss til målet for dagen; Bourton on the Water, også kjent som The 
Cotswolds Venezia. Konditorier og suvenirbutikker ligger tett i tett, og den lille byen finnes også 
i miniatyrversjon i utkanten av byen. 
 
Distanse 11 km 
Full English Breakfast, pakket lunsj og 2-retters middag er inkludert. 
 
Dag 4:  Bourton on the Water - Winchcombe 
I dag går vi langs den vakre Wardens’ & Windrush Way til Winchcombe, vandrehovedstaden i 
The Cotswolds. 
 
Like ved byen finner vi ‘Sudeley Castle & Gardens’, oppført på 1200-tallet, og det eneste private 
slottet i England som har en dronning begravet på dets grunn. Vi kan se nærmere på den 
vakkert restaurerte St. Mary’s Church fra det 15. århundre der Katherine Parr, den siste av Henry 
VIII’s seks hustruer, nå ligger begravd.  
Rundt det majestetiske slottet ligger 10 fantastiske, prisbelønte hager som på denne tiden er 
fulle av vårblomster. 
 
Distanse 21 km 
Full English Breakfast, pakket lunsj og 2-retters middag er inkludert. 
 
Dag 5:  Winchcombe - Broadway 
Dagens vandring går forbi ‘Hailes Abbey’, et populært mål for pilgrimer i middelalderen. Vi går 
videre til de pittoreske landsbyene Stanway & Stanton, og ender opp i den elegante byen 
Broadway. 
Claude Monet og Oscar Wilde lot seg inspirere av denne vakre byen. De honningfargede 
kalksteinshusene ligger vegg i vegg på begge sider av den brede hovedgaten som har gitt navn 
til landsbyen – Broad Way. Landsbyen har flere små gallerier, antikvitetsbutikker og spisesteder.  
 
Distanse 19 km 
Full English Breakfast, pakket lunsj og 2-retters middag er inkludert. 
 
Dag 6:  Broadway – Chipping Campden 
Denne delen av ruten tar oss opp i åsene, med nydelig utsikt, og anledning til å se ‘Broadway 
Tower’.  
Etter vandringen gjør vi oss kjent med markedsbyen Chipping Campden. Dette er enda en 
arkitektonisk perle med honningsfargede hus og en markedshall fra 1627. Kirken St. James er en 
såkalt “ull-kirke”. Til minne om en kjent handelsmann finner vi i kirken en messingplate med 
teksten “the flower of the wool merchants of all England”. 
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Distanse 11 km 
Full English Breakfast, pakket lunsj og 2-retters middag er inkludert. 
 
Dag 7:  Chipping Campden – Moreton in Marsh 
Ruten går gjennom den sjarmerende Broad Campden, den vakre landsbyen Blockley og langs 
kongeveien til vårt utgangspunkt, Moreton-in-Marsh. 
Blockley hadde i 1884 seks silkefabrikker som sysselsatte tilsammen 600 arbeidere. Byen har en 
unik samling av bygninger med fordums glans, og med en annen karakter enn de øvrige 
landsbyene i Cotswolds. 
 
Distanse 13 km 
Full English Breakfast, pakket lunsj og 2-retters middag er inkludert. 
 
Dag 8:  Moreton in Marsh – London Heathrow – Oslo Gardermoen/Stavanger Sola 
Etter en god frokost og utsjekk fra The Bill Inn, får vi litt tid på egenhånd. Vi samles til lunsj, før 
vi setter vi kurs for flyplassen og hjemreise. Avgang London Heathrow til Oslo kl. 19:30 med 
ankomst kl. 22:40. Avgang til Stavanger kl. 19:50 med ankomst kl. 22:40. 
 
Full English Breakfast og lunsj er inkludert 
 
 
Pris pr. person i dobbeltrom, kr 18 775,-, som inkluderer: 
 
- Rutefly Oslo Gardermoen/Stavanger Sola - London Heathrow, tur/retur 
- Flyskatter (refunderes ikke ved avbestilling) 
- Fellestransport og bagasjetransport ifølge program 
- Overnatting i dobbeltrom, 7 netter 
- Vandringer ifølge program 
- Inngangsbilletter til York Minster, Castle Bolton og Birdoswald Roman Fort Museum 
- 7 frokoster ”full English” 
- 7 lunsjer, inkludert en flaske vann pr. person 
- 7 middager  
- Engelsktalende lokalguide  
- Teknisk reiseleder fra TIL FOTS: Hege Tokerud 
 
Ikke inkludert: 
-drikke til maten 
-tips (GBP 10 per person) 
 
Tillegg for enkeltrom  (meget begrenset)        kr 2 800,- 
 
Bosteder: 
Moreton-in-Marsh: The Bill Inn 
Stow on the Wold: Number 9 B&B 
Bourton on the Water: Old Manse Hotel 
Winchcombe: White Hart Inn 
Broadway: Brook House 
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Chipping Campden: The Red Lion	
 
Påmeldingsfrist 10. januar 2020. 
På denne turen kreves god fysisk form da vi skal vandre i kupert terreng. Vi tar bare med oss 
den oppakningen vi trenger til selve vandringsturen.    
Depositum kr 3.000,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt påmelding.  
Minimum antall deltakere er 10 og maks er 14.  
 
Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap!  
Vi tar forbehold om prisendring p.g.a. endrede flyskatter/oljetillegg og/eller valutakurs samt 
endring i rutetidene hos flyselskapet. Vær- og føreforhold kan føre til endringer i programmet.  
 
Teknisk arrangør: TIL FOTS AS 
 
 


