HMT rondreis Engeland
7-daagse HMT reis
Van di 12 t/m ma 18 mei 2020
HMT-Reizen heeft een interessante rondreis door Engeland samengesteld. We zien weer diverse
interessante verzamelingen van oldtimer tractoren, waaronder een verzameling met meer dan 200
tractoren, we bezoeken de New Holland fabriek in Basildon, een boerderij met museum met oude
werktuigen, tractoren en oldtimer auto’s. We bezichtigen de imposante kathedraal van Salisbury en
bezoeken de 31ste Three Okefords Rally (een agrarisch historisch festival met diverse historische
machines die draaiend te zien zijn). En we gaan naar het Kempton Steam Museum. Of kies die dag
voor een oldtimermuseum of een Engels kasteel. Op de terugweg bezoeken we in België ook nog een
mooie tractoren verzameling. Kortom: het wordt weer een super leuke reis, met vele bijzondere
bezoekadressen en mooie toeristische routes door het glooiende Engels landschap!
Vervoer in keurmerk touringcar, 5 overnachtingen in goede hotels met ontbijt, 1 nachtboot en 1
dagboot overtocht, 6 lunches en 7 diners. We vertrekken vanaf de opstapplaatsen Sevenum, Lent
en Gorinchem. U kunt zich ook af laten zetten bij Hoek van Holland, waar de boot vertrekt. Bij de
eerste 3 opstapplaatsen kunt u bij een naast gelegen hotel, uw auto ook bewaakt (betaald) parkeren.

Dag 1 – dinsdag 12 mei 2020 - Nachtboot Hoek van Holland
Rond 13.00 uur vertrekken we in Sevenum om daarna de deelnemers in Lent en
Gorinchem op te pikken. Rond 17.00 uur zijn we in Hoek van Holland waar we
gezamenlijk dineren. Op de boot ontvangen we onze sleutels voor de hutten. Er
zijn vele bistro’s en barretjes, waar we het glas kunnen heffen op een
voorspoedige reis. U kunt er tevens ‘tax-free’ winkelen!

Dag 2 - woensdag 13 mei 2020 - Museum met 200 tractoren + kleinere verzamelaar
We doen onze ogen open in Harwich, waar we al vroeg van boord gaan. We ontbijten op een leuke locatie en rijden
verder naar een museum met meer dan 200 tractoren.
N

’s Middags bezoeken we een oude bekende van ons, die inmiddels 40 nieuwere tractoren heeft verkocht, maar nog
geen afstand heeft kunnen nemen van zijn collectie tractoren daterend uit ‘t begin van de vorige eeuw. Een
gepassioneerd verzamelaar, die ondanks zijn verslechterende gezondheid, nog steeds vol passie over zijn collectie
praat! We rijden langs de kust naar ons hotel, waar we tijdens een avondwandeling nog
even de zeelucht kunnen opsnuiven.

Dag 3 - donderdag 14 mei 2020 New Holland Fabriek en boerderij bezoek
Vandaag bezoeken we de CNH fabriek in Basildon, waar we een rondleiding door de
fabriek krijgen. De moderne productie faciliteiten zijn echt de moeite waard om te
bekijken. Vooral voor mensen met ‘blauw bloed’. Uiteraard wordt er gezorgd voor een
vertaling naar het Nederlands. Om tijd te besparen
genieten we van een broodjeslunch in de bus om
tijdig aan te komen bij een boerderij met boerderij
museum. De oude garde heeft inmiddels de scepter overgedragen aan de
volgende generatie. Hier is zo veel te zien, dat we er zeker een paar uurtjes
kunnen vertoeven. We zien er oldtimer tractoren, maar ook oldtimer auto’s,
een compleet museum vol oude werktuigen en o.a. historische
gereedschappen voor smeden en schoenmakers. Kortom: te veel om op te
noemen. Vervolgens rijden we richting ons hotel in de omgeving van Reading.

Dag 4 – vrijdag 15 mei 2020 - Agrarisch museum met 150
tractoren. - Op vrijdag gaan we naar een Agrarisch Museum waar we meer

dan 150 verschillende tractoren uit o.a. Amerika en Australië kunnen
bewonderen. We zien er o.a. tractoren van de merken John Deere, Allis
Chalmers, Massey Ferguson en Titan. En een Fordson tractor uit 1918. We
genieten de lunch in het museum en rijden dan door - langs het beroemde
Stonehenge - naar het pittoreske stadje Salisbury waar we de imposante
kathedraal bezoeken. Na het diner rijden we verder naar Bournemouth, waar
we 2 dagen zullen overnachten. Tegenover het hotel kunnen we een biertje
gaan drinken in de Ierse kroeg O’Neils
.

Dag 5 - zaterdag 16 mei 2020 - bezoek aan de Three Okefords Rally!
Nog nooit een Engelse Oldtimer Rally bezocht? Dan is dit echt een buitenkansje! De
Three Okefords Rally staat bekend om haar grote terrein vol oude tractoren,
stoommachines, dorsdemonstraties, tractor-pulling en tenten vol English Ale, folklore
en muziek. Een optreden van de traditionele Morris Dancers zullen we ons niet laten
ontgaan. Omdat iedereen over het terrein uitwaaiert, is de lunch vandaag voor eigen
rekening. We dineren in ons hotel in Bournemouth, op loopafstand van de kust en de
pier van Bournemouth.
.

Dag 6 - zondag 17 mei 2020 - Kempton Steam Museum komt op stoom!
Het Kempton Steam Museum is misschien wel het best bewaarde geheim van Londen. Het
Londense oppervlakte water werd bemalen met deze enorme steam-engine. Wij krijgen te
zien hoe deze motor op stoom wordt gebracht. De gehele motor is zo groot als 4 op elkaar
gestapelde dubbeldekkers: een enorme machine! We kunnen in een treintje met
stoomlocomotief rondrijden. Al met al een bijzonder bezoek. Voor de dames / andere mensen
die geen interesse in stoom hebben, is er een alternatief programma naar Het Brooklands
Museum: een transportmuseum vol oude auto’s, vliegtuigen en turbines. Ook is het mogelijk
om naar Hampton Court te gaan: een koninklijk paleis dat ooit toebehoorde aan de Tudor
familie. De imposante zalen, eigen kapel en oude keuken zijn zeker een bezoekje waard. Voor beide optionele
excursies geldt een meerprijs. We slapen in de historische stad Canterbury.

Dag 7 - maandag 18 mei 2020 - met de dagboot naar Callais en bezoek tractor verzamelaar in
België - we vertrekken al vroeg richting Dover waar we de overtocht gaan maken naar Callais. Onderweg bezoeken
we een Belgische tractoren verzamelaar met 185 tractoren die bijzonder de moeite waard zijn. We sluiten de reis af
met een gezellig afscheidsdiner nabij Breda en kunnen terugkijken op een veelzijdige en gezellige reis
n.

De reissom is € 1225,= pp. Inclusief vervoer per boot en touringcar, goede hotels met uitgebreid ontbijt, 2
persoonskamers met gescheiden bedden, incl. 5 lunches en 7 diners (incl. 1 drankje). U hoeft dan alleen nog uw extra
drankjes af te rekenen en eventuele persoonlijke aankopen. In de bus bieden wij u gratis koffie en thee. Voor
frisdrank en overige versnaperingen betaalt u een vergoeding. Een geldige legitimatie is verplicht evenals een
reisverzekering. U kunt ervoor kiezen deze door ons af te laten sluiten. Uw reisleider is Anne-Marie Koetsruiter.

Aanmelden - U kunt zich direct opgeven via info@hmtreizen.nl. U kunt ook zelf het reisprogramma downloaden.
Kijk op www.hmtklep.nl voor informatie over deze en andere reizen van de HMT. Wilt u de reisbeschrijving en
opgaveformulier per post ontvangen, bel dan met Jan Kettelarij (deelnemers administratie) 0571-270415 of stuur een
e-mail aan info@hmtreizen.nl. Zodra u uw naam heeft doorgegeven staat uw naam als vooraanmelding
(vrijblijvend) op de deelnemerslijst. Zodra ook uw betaling is ontvangen, bent u deelnemer van de
reis en ontvangt u een bevestiging van deelname. Bankrekening NL50 RABO 0138.0873.85 t.n.v.
Trekkerskieken.nl ovv HMT UK 2020. Drie weken voor vertrek ontvangt u een ‘brief voor vertrek’ met
o.a. de lijst van deelnemers, reisschema, hotels en kamerindeling, paklijst, kofferlabels,
thuisblijversinformatie en overige informatie voor het goed voorbereiden van de 7-daagse reis.

HMT Reizen
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Reisleider HMT - Anne-Marie Koetsruiter - Zonnenbergstraat 10 - 7384 DM WILP – (T) 0571-270415 – (M) 06-1195 5999
(W) www.hmtklep.nl (E) info@hmtreizen.nl. Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van toepassing van Trekkerskieken.

