
Vi ankommer till Newcastle klockan 10:00 och får 
lämna färjan direkt.
Vi kör de 13 milen till York där vi stannar för att 
sträcka på benen och kanske få något i oss.
På eftermiddagen fortsätter vi de 15 milen till den 
lilla staden Melton där vi övernattar på Peacock 
Farm Hotel. Möjligen träffar vi också 
Roverfantasten Mike Couldry.
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Warwick är en gammal marknadsstad uppbyggd 
kring Warwick Castle, ett fäste och slott med 
mycket gamla anor. Staden lär vara mycket trevlig 
och ligger centralt med många sevärdheter på 
rimligt avstånd. 
Dagen kan ägnas åt Blenheim Palace, kanske en 
utflykt till Stratford-upon-Avon, bilmuséet i Gaydon, 
eller vad vi nu kan hitta på i omgivningarna. 

Efter frukosten kör vi den korta sträckan till Melton 
Mowbray där vi tittar in i butiken Melton 
Cheeseboard på Windsor Street. Kanske går vi på 
kreatursmarknaden i staden där det på tisdagar är 
bondmarknad. På tisdagar är det även marknad på 
någon av gatorna i staden.
Kan alltså vara riktigt lantligt och trevligt.
På eftermiddagen kör vi till Warwick. Det är cirka 12 
mil dit. Där har vi rum bokade på ett litet hotel som 
heter The Four Penny Shop Hotel.
Detta hotell har rekommenderats av Tony Atkins, 
ordförande i Rover Sports Register. Vi kanske 
träffar honom över en öl en kväll - annars ser vi 
honom i Llangollan.

Söndagen den 5 juni, Bo har namnsdag

Måndagen den 6 juni, Sveriges nationaldag

Tisdagen den 7 juni, Robert har namnsdag

Onsdagen den 8 juni

Torsdagen den 9 juni, Tore fyller år
Senast vid 4-5-tiden på eftermiddagen skall vi vara 
vid Three Choirs Vineyard i Newent där vi har rum 
för natten och middagsbord reserverat. Vi får inte 
missa butiken! Kanske en promenad i vingården 
dessutom.
Det är knappt nio mil mellan Warwick och Newent 
och vägen går genom The Cotswolds som lär vara 
det vackraste distriktet i hela England.
På vägen passerar vi dessutom Startford-upon-
Avon.

Fredagen den 10 juni
Efter frukosten bär det iväg till Malvern Link som ligger 
knappt 3 mil från Newent.
Där har vi bokat besök hos Morganfabriken.
Klockan 17:00 är det samling med de övriga 
deltagarna i NTPR-gänget i Llangollan. Vi får räkna på 
hur lång tid vi behöver på oss för den 13 mil långa 
resan dit.

Lördagen den 11 och söndagen den 12 juni
Vi ägnar oss helt åt NTPR och följer dess program.
Dock - på söndag eftermiddag slår vi oss ner i någon 
pub med en öl och kollar in lämpliga B&B för natten 
mellan måndag och tisdag, samt eventuellt även för 
natten mellan tisdag och onsdag.

Måndagen den 13 juni
Med tårar i ögonen lämnar vi den sömniga byn 
Llangollan för att starta hemresan.
Eventuellt kan den historiska staden Chester vara ett 
mål. Här finns många lämningar från romartiden, en 
pampig stadsmur som man kan vandra på, fina och 
många butiker. 
Chester ligger cirka 4 mil från Llangollan.

Tisdagen den 14 juni
Tja, vem vet var vi hamnar denna dag?!
Kanske i Sherwoodskogen? Kanske träffar vi Robin 
Hood?
Men just denna ovisshet är ju en av tjusningarna med 
B&B! 

Onsdagen den 15 juni
Denna dag har vi ett mål - Lumley Castle. Rum är 
bokat och betalt på detta, enligt utsago, fantastiska 
slott. Middagen är dock varken bokad eller betald så vi 
får hoppas vi dels får bord, och dels har pengar kvar.

Torsdagen den 16 juni
Senast klockan 14:00 skall vi vara framme vid 
incheckningen vid färjan i Newcastle. Klockan 15:00 är 
det avfärd.
Det finns en hel del att se på vägen dit, ett 
rekommenderat ställe är Beamish som ligger strax 
intill Lumley Castle.
Annars lär det finnas en massa butiker inne i 
Newcastle.

Fredagen den 17 juni, Björn fyller år
Klockan 17:00 denna dag anländer vi åter till den 
göteborgska verkligheten; gräsmattor skall klippas, 
blommor vattnas, räkningar betalas, grannar smörjas, 
och så vidare. 
Det finns alltså många skäl för att missa denna färja!

Samling vid DFD’s bilincheckning senast klockan 
9:00. Vi måste checka in tillsammans eftersom vi 
har gruppbiljett.
Väl ombord får vi diskutera hur vi skall fördriva 
dagen, och om vi skall äta tillsammans på kvällen 
och i så fall även var vi skall äta och sedan boka 
bord.


