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Vi starter turen 
med avreise fra 
Sola med SK4629 
kl. 10:05 og an-
kommer Heathrow 
kl. 11:05. Her ven-
ter buss for å ta oss 
med direkte til The 
Shuttleworth Col-
lection i nærheten 
av Biggleswade, en 
god times kjøretur 
fra Heathrow. Vi 
benytter mestepar-
ten av dagen her 
med å nyte synet av 
fly fra flygingens 

barndom og opp til 1950 årene. Under opp-
holdet blir det anledning til 
lunsj på stedets restaurant. Det 

er òg et be-
søkssenter 
med et va-
riert tilbud 
av artikler 
for den fly 
interesserte. 
Etter en flott 
dag kjører vi til vårt 4* ho-
tell Mercure Letchworth 
Hall Hotel som ligger like i 
nærheten av Duxford. Ho-
tellet er et ombygget her-
skapshus som ligger i land-
ligge omgivelser. Middag på 

hotellet om kvelden. 

Etter en vellykket tur i 2011 invi-
terer vi igjen til en opplevelses-
rik langweekend i juli. Som den 
gang får vi nostalgi, akrobatikk, 
historie, støy, innlevelse og 
ganske sikkert noen blanke øy-
ne. I tillegg til arrangementet i 
Duxford har vi i år tatt med oss 
The Shuttleworth Collection 
som gjenspeiler flyenes utvik-
lingen fra tidlig 1900 tallet til 
1950 årene, The Royal Interna-
tional Air Tattoo i Fairford og vi 

avslutter med The Midland Air Museum som har en rekke eksemplarer av mer 
”moderne” fly.   

Gjennom 4 dager får vi være med på å se spektakulære flyvninger, studere praktek-
semplarer av veteranfly og leve oss inn i flyvningens yngre dager. 
 

Fredag 11. juli: 
Sola - London - Letchworth. 
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Etter en solid engelsk 
frokost på hotellet blir vi 
hentet av vår buss som 
tar oss til Duxford Air 
Field hvor vi skal til-
bringe hele dagen. 
Duxford er et meget in-
teressant sted for krigsfly 
entusiaster. Museet er 
omfattende og det er gra-
tis adgang under flystev-
nene som avholdes på 
stedet. Her finnes en rek-
ke av flyene som ble be-
nyttet under 2. verdens-
krig. Duxford er hjemme-
base for Imperial War 
Museum Collection, The 
Fighter Collection, The 
Old Flying Machine 

Company m.fl. Plassen i seg selv er et histo-
risk sted etablert så tidlig som 1918. Under 
2. verdenskrig var den hjemsted for den førs-
te operative Spitfire skvadron, en skvadron 
som ofte kjempet mot Luftwaffe i slaget om 
Storbritannia. 
Vi skal i dag overvære det his-

toriske Flying Le-
gends Air Show 
som er berømt ver-
den over for sin 
presentasjon av his-
toriske propell fly. 
Ut på ettermidda-
gen, når vi har fått med oss det meste har vi 
en vel 2 timers kjøretur til vårt neste hotell, 
Crown Plaza Heythrop Park Hotel. Middag 
på hotellet om kvelden. 

Etter nok en god engelsk fro-
kost begir vi oss til 
Fairford hvor vi skal 

Lørdag 12. juli: 
Letchworth - Duxford - Enstone. 

Søndag 13. juli: 
Enstone - Fairford - Stratford Upon Avon. 
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overvære The Royal International Air 
Tattoo. Her vil de berømte Red Arrows gjø-
re halsbrekkende øvelser. En kontingent fra 
Sveits har og meldt sin ankomst. Igjen altså 
en spennende dag.  

Om ettermiddagen 
drar vi nordover til 
Shakespears by 
Stratford Upon 
Avon hvor vi skal 
bo på Mercure 
Stratford upon 

Avon Shakespeare Hotel, et særpreget hotel 
sentralt i byen. Før kveldens middag blir det 
anledning til å gjøre seg kjent med denne 
sjarmerende byen. 

I dag står Midland 
Air Museum for 
tur. Her kan vi stu-
dere en rekke prakt-
eksemplarer fra en 
nyere tid. Museet 
har og butikk og 
Tea Room om noen 
ønsker noe å spise. 

Men turen går mot slutten  og rundt kl. 
14:30 må vi begi oss tilbake til Heathrow for 
avreise med SK4628 som har avgang kl. 
19:50. Ankomst Sola kl. 22:35. 

Mandag 14. juli: 
Stratford Upon Avon - Coventry -  
Heathrow - Sola. 

REISEFAKTA. 
Pris pr. person i dbl.rom v/15 delt. kr. 7.590,- 
Pris pr. person i dbl.rom v/20 delt. kr. 7.090,- 
Tillegg enkeltrom kr. 1.600,- 
Depositum ved bestilling kr. 1.500,- 
 

Prisen inkluderer: 
♦ Fly med SAS t/r Sola-Heathrow 

♦ Gjeldende flyplassavgifter 

♦ All busstransport som beskrevet 

♦ 3 netter på hotell med halvpensjon,  
dvs frokost og 3-retters middag 

♦ Inngang til Shuttleworth Collections 

♦ Inngang til Midland Air Museum 

♦ Lokale skatter og avgifter 

 
Bindende påmelding til  

Egil Endresen på tlf. 95 94 23 65 eller 
E-mail egen@lyse.net 

Snarest men absolutt senest 15. april. 
 
På grunn av flybillettene må turen være innbetalt i 
sin helhet den 10.5.14. Faktura tilsendes. 
Turen blir gjennomført med minimum 15 deltakere. 
Blir vi 20 eller flere blir prisen redusert med  
kr. 500,- pr. person. Vi har 25 plasser reservert på 
flyene.  
Det anbefales å tegne reiseforsikring med avbestil-
lingsbeskyttelse i tilfelle sykdom. 
Turen er kalkulert etter valutakurser, fly– og off. 
avgifter pr. 25.01.14.  
Det tas forbehold om endringer i disse. 

   Turarrangør:  

Marianne Tours AS 
Postboks 15 
7169 Åfjord 
Tlf. 41503594 

Turen er utarbeidet i samarbeid med  
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