
5-daagse Oldtimerreis 
Great Dorset Steam Fair 

 

23 - 27 augustus 2017 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Woensdag 23 augustus, trekkerverzamelaar & overtocht  
Vanaf Heerenveen vertrekken we vroeg via de opstapplaatsen Almere, Breda en 
Antwerpen richting Calais. De begeleiding van Trekker Reizen zorgt ervoor dat het u 
gedurende deze reis aan niets ontbreekt en helpt waar nodig met de vertaling. 

Onderweg wordt een goed gevuld 
lunchpakket uitgedeeld. In België bezoeken 
we een oldtimer-verzamelaar met een zeer 
bijzondere collectie tractoren.  In de 
namiddag gaan we aan boord in Calais en na 
ongeveer anderhalf uur bereiken we de 
krijtrotsen van Dover. Op de boot zorgen we 
voor een warme maaltijd (buffet). Aan wal 
aangekomen rijden we naar ons hotel, 15 km 
vanaf de haven,  waar we ’s avonds 
aankomen voor overnachting.  Het hotel ligt 
aan de kust en bij goed weer is het heerlijk 
om een wandeling te maken of een drankje 

te doen en gezellig bij te praten. 

Donderdag 24 augustus, Londen en Oxford 

Denk je aan Engeland, dan denk je automatisch aan Londen. Een mooie stad waar we in 
een paar uurtjes langs de hoogtepunten rijden. In de middag arriveren we in Oxford waar 
je, als je door de steegjes loopt, je middenin een serie van Inspector Morse waant. In het 
centrum zijn vele restaurantjes te vinden waar iedereen op eigen gelegenheid kan 
lunchen of de tijd wil besteden om het centrum te verkennen. Later in de middag rijden 
we langs enkele universiteitsgebouwen om daarna door te reizen naar ons typisch 
Engelse hotel voor een goed diner. 
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Vrijdag 25 en zaterdag 26 
augustus, genieten op de 49ste 
steam fair 
Na het ontbijt rijden we de heuvels van Dorset in. Via 
een mooie landelijke route komen we aan bij de Great 
Dorset Steam Fair. Van veraf zijn de rookpluimen al te 
zien en de komende twee dagen gaan we genieten 
van één van de grootste stoomfestivals van Europa. De 
typisch Engelse sfeer maakt het helemaal bijzonder!  
Naast stoomlocomotieven is een groot scala oude 
trekkers, stationaire motoren, brommers, ploegen etc. 
te bewonderen en in diverse tenten kunt u genieten 
van live-muziek, Engelse gerechten een een lekker 
biertje. Of scharrel rond op de markt op zoek naar dat 
ene onderdeel of een leuk souvenir. Voor iedereen is 
hier wat te doen.  

Als het donker begint te worden stoppen de rijdende 
demonstraties en begint er iets anders waar de Steam 
Fair bekend om is, namelijk de kermis met diverse 
stoom-aangedreven attracties. Lunch en diner zijn 
vandaag op eigen gelegenheid. 
’s Avonds vertrekken we laat naar ons hotel. 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Zondag 27 augustus, terugreis 
Na een heerlijk Engels ontbijt rijden we richting Dover. Daar nemen we de boot naar 
Calais. Onderweg wordt de lunch geserveerd en stoppen we voor een goed 
afscheidsdiner waarna u wordt teruggebracht naar uw opstapplaats. 

Informatie over prijzen en boekingen 
De prijs van deze geheel verzorgde reis bedraagt € 575,- p.p. op basis van een 2-
persoonskamer. De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 175,- (op basis van 
beschikbaarheid).  

De prijs is inclusief vervoer per luxe touringcar, overtochten, 4 overnachtingen op basis 
van een 2-persoonskamer, alle maaltijden (behalve tijdens het beursbezoek 2 x lunch en 2 
x diner en de lunch in Oxford), 2 dagen entree Steam Fair, overige genoemde excursies, 
reisleiding/vertaling.  
Voor eigen rekening zijn alle persoonlijke uitgaven en eventuele reis en/of 
annuleringsverzekering. Deze kunnen wij desgewenst ook voor u afsluiten (wordt voor u 
afgesloten bij Allianz).  

U kunt zich bij ons reisbureau aanmelden voor deze reis. Telefoon (053) 461 61 15 of via 
www.trekkerreizen.nl of mail naar info@trekkerreizen.nl  

Het programma kan worden gewijzigd. In dat geval wordt een passend alternatief 
gezocht. 

Op alle reizen van Trekker Reizen gelden onze algemene voorwaarden. U kunt deze inzien op www.TrekkerReizen.nl 
of bij ons opvragen.

http://www.trekkerreizen.nl
mailto:info@trekkerreizen.nl

