EURAUDAX 2-DAAGSE GROOT BRITTANNIE
18 EN 19 AUGUSTUS 2018
"THAMES VALLEY AND CHILTERN HILLS"
READING (BERKSHIRE)
In het weekend van 18 en 19 Augustus 2018 organiseer ik voor Euraudax Belgie weer een
weekend wandelen in Engeland. Dit keer zal een groot gedeelte van de wandelingen over het
"Thames Path" gaan. Daarnaast wandelen we door de Engelse countryside en door de
heuvels van de Chiltern Hills.

De organisatie zal hetzelfde verlopen als de voorgaande keren. We starten beide dagen vanaf
station Reading en naar keuze kan er 50 of 25 km gewandeld worden. Op zaterdag wandelen
we van Reading naar Goring en reizen we na afloop per trein terug naar Reading. Op zondag
gaan we eerst per trein naar de start in Bracknell. Vanaf daar wandelen we via het "Three
Castles Path" via Windsor (Windsor Castle!) en het "Thames Path" naar Marlow. Na afloop
keren we per trein terug naar Reading. We zullen rusten in cafe's, kiosken en pubs.
Halverwege de wandelingen zullen we lunchen in een pub.

Het maximum aantal deelnemers is ook dit keer weer op 40 personen gesteld!

Overnachten:
We vertrekken beide dagen vanaf het station in Reading. Het station ligt vlakbij het centrum
van Reading. Het handigste is dus dat je een hotel of B&B boekt nabij het station van Reading.
IBIS hotel Reading Centrum zou een zeer geschikt hotel zijn om te overnachten, maar je kan
natuurlijk ook een ander hotel kiezen.

Een paar mogenlijkheden om naar Reading te reizen:

Reizen met de bus van Eurolines is waarschijnlijk het goedkoop. Vanaf Brussel is Reading te
bereiken met een overstap in London Victoria Coach Station. Op het ogenblik kost een retour
Brussel - Reading £42 (ca. 50 euro). De halte van deze bus in Reading is helaas niet in het
centrum.
Een andere mogenlijkheid is on met de trein te reizen. De Eurostar komt aan op station London
St. Pancras, vanaf daar kan je de metro nemen naar station London Paddington. Vanaf
Paddington gaan er frequent treinen naar Reading. Kosten, incl. metro is £33.40 voor een
retour London Victoria - Reading. Een groepje van 4 of meer personen krijgen 30 % korting.
Vliegen kan natuurlijk ook, vanaf London Heathrow Airport is er een bus-link direct naar
Reading. Deze bus stopt in het centrum bij het station. De goedkoopgoedkoopste tickets voor
deze bus kosten £15 voor een retour. Deze goedkope tickets zijn alleen online te koop en hoe
vroeger je boekt des te goedkoper de tickets zijn.
Met de boot is Engeland natuurlijk ook te bereiken. Dit is handig als je met de auto naar
Engeland komt, maar anders is het geen interessante the optie, want op een of andere manier
moet je van de veerboot maar Dover Priory Station zien the komen. Vanaf Dover Priory kan je
met twee of drie overstappen per trein naar Reading. De treinreis van Dover naar Reading kost
£59.80. Een groepje van vier of meer personen krijgen 30% korting.
Als je mee wilt doen aan deze Euraudax wandelingen of als je vragen hebt email mij dan!

Ruud_Zwart@hotmail.com

Ik zet je naam dan op de lijst. Later zal ik vragen om de kosten voor de treinkaartnes en
deelnamekosten op mijn bankrekening over te maken. Details hiervoor volgen t.z.t., want de
prijzen van treinkaartjes in 2018 zijn nog niet bekend.

Hopenlijk wordt het weer een gezellig wandelweekend!
Groeten,
Ruud.

