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Reisprogramma

De Great Dorset Steam Fair is een begrip in Engeland en ver daar 

buiten. Nergens ter wereld zie je zo veel showmans naast elkaar op 

stoom komen.  Nergens vind je zo veel werkende stoomachines. Op 

een terrein van meer dan 300 hectare vind je een grote warenmarkt en 

onderdelenmarkt en op de vele arena’s komt een keur aan tractoren, 

motoren en oldtimer auto’s aan je voorbij. Kortom een bijzonder gezellig 

historisch evenement, waar we voor de 12de keer naartoe reizen!  

De reis naar de Great Dorset 

Steam Fair in Engeland 

wordt georganiseerd door 

CountryLifeTours in op-

dracht van de HMT. Reislei-

der Anne-Marie Koetsruiter 

organiseert al jaren reizen 

binnen en buiten Europa en 

kent honderden bijzondere 

bezoekadressen. Niet alleen 

leuk voor tractorliefhebbers 

maar ook voor mensen die 

de cultuur en het landleven 

een warm hart 

  eD .negardeot

gezellige sfeer in de 

groep is voor veel 

deelnemers reden 

om elk jaar terug te 

komen. Sommigen 

reizen al  voor de 

28ste keer mee. Dus 

dat zegt genoeg! 

Wijzigingen in het reis

programma zijn soms noodzakelijk. 

 

Dag 1:  We vertrekken op woensdag al vroeg vanaf 

diverse opstapplaatsen in Nederland en rijden per luxe 

touringcar naar Callais in Frankrijk. Per boot maken 

we de overtocht naar Dover in Engeland. De overtocht 

duurt 1,5 uur, dus we hebben alle tijd om lekker uit te 

waaien op het dek, tax-free te shoppen of een hapje 

te eten aan boord. De bus zit vol met enthousiaste 

Great Dorset  liefhebbers. Veel deelnemers gaan 

elk jaar weer mee naar dit gezellige evenement. 

Om de reis te onderbreken, gaan we dineren op 

een leuke locatie en rijden dan verder naar ons 

hotel in Bournemouth.   

Dag 2/3/4 

Na een uitgebreid ontbijt vertrekken 

we naar de Great Dorset Steam Fair.  

We vertrekken vroeg, zodat we als 

  .nederteb nennuk nierret teh etsree

We genieten van de stampende 

zwaargewichten op de Heavy 

Haulage Arena en de vele andere 

demonstraties, prachtig opge-

tuigde paarden, ploegdemon-

straties, monster trucks etc. En 

we genieten van de life muziek 

en het Engelse bier in  een van 

  .netnetlavitsef  elev ed

Engeland
5 dagen

wo 24 t/m zo 28 aug 2022

Veel historie komt tot leven.

Prachtige stoommachines.

historisch 
evenement

Grootste historische evenement ter wereld!
Great Dorset Steam Fair



Optionele excursies naar Londen of Salisbury

Reisinformatie

Dag 3:

Elke dag beslist u zelf of u met de bus van  17 of 

21 uur of middernacht terugreist van de steamfair  

naar uw hotel! 

Dag 4: Op vrijdag is het mogelijk om deel te 

nemen aan een excursie naar Londen: de 

bruisende hoofdstad van Engeland waar we 

een wandeling maken langs de belangrijkste
 bezienswaardigheden van de stad..  

Dag 5: Op zondag reizen we weer per bus en boot terug naar Nederland, 

waar we iedereen na een gezellig diner afzetten op hun eigen opstapplaats.
CountryLifeTours hanteert vergelijkbare reisvoorwaarden als de ANVR. 

Alternatief (ladies) 

programma

De busreizen van Country-

LifeTours zijn geschikt voor 

stellen of alleenreizenden. 

We reizen met een bus van 

een erkend touringcarbedrijf 

           en we hebben genoeg  

      drankjes  en hapjes aan 

         boord om rondom  

    gelukkig huiswaarts te 

      keren... Voor de dames 

wordt altijd gezorgd voor 

een alternatief programma. 

  sier ezed snedjit re nak oZ

een mooie strandwande-

ling gemaakt worden of 

geshopt worden in Londen 

of Salisbury.

Meer informatie voordat 

u vertrekt?

Heeft u nog vragen, dan kunt 

u bellen met de reisleider 

Anne-Marie Koetsruiter 

06-11955999 of stuur een 

e-mail naar info@hmtreizen.nl

U kunt zich vrijblijvend aan-

melden voor de reis, dan  

houden wij u op de hoogte! 

Aanmelden kan ook via

* Reissom, data en reispro-

gramma onder voorbehoud. 

Twee weken voor vertrek stur eve reisprogramma en een 

overzicht van de opstapplaatsen en vertrektijden. Bel ons even als u met 

iemand mee wil rijden. Als u zich aanmeldt krijgt u een invulfactuur waarop u  

aan kunt geven of u per bus of vliegtuig (meerprijs) wilt reizen.

Reisinformatie, data en reissom*:   HMT Great Dorset reis, 5 daagse busreis van 

24 tot en met 28 augustus 2022. De reissom bedraagt € 760, = pp. Tot eind 

maart 2022 krijgt u 50 euro vroegboekkorting. We kiezen voor goede hotels met 

uitgebreid ontbijt, 2 persoonskamers met gescheiden bedden, incl. 2 diners incl 

1 drankje, verv

drankjes en versnaperingen tegen betaling.   

Wat biedt HMT-reizen u nog meer? De HMT stelt zich ten doel om elk jaar 

een reis in Nederland, een reis in Europa en een vliegreis aan te bieden aan  

alle HMT-leden. Kijk op www.hmtklep.nl voor meer informatie.

Ontdek Londen in 1 dag.

Great Dorset 
Steam Fair

Demonstraties, parades  

en oude ambachten

www.hmtklep.nl

           Op de Great Dorset Steam Fair is zo veel te zien, 
dat je aan 3 dagen nog niet genoeg hebt. Toch is het 
ook leuk om wat meer van het glooiende landschap
 te zien met leuke cottages en bijzondere stadjes 
zoals Salesbury. Op donderdag bieden we daarom 

 aag et eem mo )sjirpreem neget( diehkjileg�om ed
met een excursie naar Salisbury: een typisch
Engels stadje met vakwerkhuizen en een 
beroemde cathedraal.


