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NTPR 2007 dag för dag
Lördagen den 2 juni

Lördagen den 9 och söndagen den 10 juni

Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då
finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn för att
köra ner till Esbjerg. Det är 27 mil på de genaste
huvudvägarna och 32 mil på de mindre vägarna
väster om Limfjorden.
Klockan 19:00 avgår färjan från Esbjerg. Vi måste
vara framme en timma före avgången.

Vi ägnar oss helt åt NTPR och följer dess program.

Måndagen den 11 juni
Vi lämnar New Brighton för att starta hemresan.
Den historiska staden Chester är vårt mål för dagen.
Här finns många lämningar från romartiden, en pampig
stadsmur som man kan vandra på, fina och många
butiker.
Dagsetappen blir 20 mil, om vi tar omvägen till den lilla
hamnstaden Porthmaddog för lunch. Ni har väl inte
glömt vad NTPR betyder?

Söndagen den 3 juni
Klockan 11:30 lägger vi till i Harwich.
Vi kör drygt 16 mil öster om London, genom
Dartford Tunnel under Themsens mynning och
hamnar till slut i Lamberhurst. Vi har bokat rum på
vingården där.

Måndagen den 4 juni
Vi ligger still i Lamberhurst. Det finns mycket att se i
omgivningarna. Canterbury med sin katedral ligger
sju mil bort, Battle, den lilla byn där slaget vid
Hastings stod 1066 finns 2,5 mil bort och till den
pittoreska kurorten Royal Tunbridge Wells är det
bara en dryg mil.

Tisdagen den 5 juni, Bo har namnsdag

Tisdagen den 12 juni
En dagsetapp på knappt 12 mil tar oss till Chesterfield,
en gammal fin stad mitt i Sherwoodskogen. På vägen
stannar vi till vid Catsworth Castle, ett av Englands
pampigaste slott och tittar. Dessutom kanske ett stopp
inne i Sherwoodskogen och hälsar på hos Robin Hood.

Onsdagen den 13 juni

Vi kör ungefär halva sträckan till Bristol, cirka 15
mil.
Vägen går genom det ”egentliga” England som
enligt många källor också skall vara den vackraste
delen.

År 77 e.Kr. skrev den romerske författaren Plinius den
äldre om Colchester. Detta gör staden till den stad i
England som först blev omskriven över huvud taget.
Det äldsta hotellet i England finns i denna stad. Huset
byggdes 1399 och byggdes om 1999. Där skall vi bo
om allt går i lås.
Det är cirka 25 mil från Chesterfield.
Onsdagen den 6 juni
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Fredagen den 15 juni
Torsdagen den 7 juni
Vi ligger still i Bristolområdet. Ian fixar ett rart besök
med bilanknytning.

Fredagen den 8 juni
Lördagen den 16 juni
Klockan 13:00 anländer vi till Esbjerg och kör direkt upp
till Fredrikshavn där en Stenafärja väntar för överfart till
Göteborg. Denna färja avgår klockan 20:00.
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Söndagen den 3 juni
Klockan 11:30 lägger vi till i Harwich.
Vi kör 170 km öster om London, genom Dartford
Tunnel under Themsens mynning och hamnar till
slut i Tonbridge.
Vi är inbokade på The Langely Hotel, 18 - 20
London Road. 55 pund för enkelrum och 59 för
dubbelrum, inklusive frukost.
Bokningsnummer 99831344

Måndagen den 4 juni
Först kör vi 108 km från Tonbridge till
Littlehampton och tittar på fabriken som gör
Duttonbilar och äter lunch.
Märkt som nummer 1 på stora kartan.
Kanske hinner vi med ett kort stopp vid
vingården i Lumberhurst?
Sedan kör vi 96 km till Landford där rum är
bokade på New Forest Lodge Hotel.
Märkt som A på stora kartan.
Både singelrum och dubbelrum kostar 65
pund. Frukost ingår inte.
Bokningsnummer 99772256.
Det är inte troligt att vi hinner med ytterligare stopp
eller besök denna dag.
Först 108 km från Tonbridge till Littlehampton.
Efter lunch och fabriksbesök skall vi köra ytterligare
96 km.
20 mil på en dag brukar inte vara mycket, men med
lunch och ett studiebesök kan det ta sin tid. Och så
har vi ju semester!

Tisdagen den 5 juni, Bosse har namnsdag
Vi skall cirka 100 km till Cheddar.
Cheddar är märkt B på stora kartan.
Vi får komma in i fabriken som tillverkar den
berömda osten och kollar in den berömda ravinen
med sina grottor.
Rum bokade på Gordons hotell. 46 pund för singel
och 76:50 för dubbelrum.
Denna dag ges ett antal varianter. Det är bara tio
mil att köra genaste vägen.
Varianter:
1. Den som vill kan köra 26 km ner till Beaulieu och
titta på bilmuseet, slottet och allt annat vackert där.
Nummer 2 på stora kartan.
2. Den som vill kan i stället ta vägen om Sparkford
och Haynes bilmuseum och får då på köpet
Glastonbury med sitt mytomspunna Glastonbury
Tor. Nummer 3 respektive 4 på stora kartan.
Denna väg är knappt 12 mil lång.
3. Besök i Salisbury. Här finns mycket att se, var
och en väljer det som passar bäst. Salisbury ligger
utmed kortaste vägen mellan Landford och
Cheddar.
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Onsdagen den 6 juni
Sveriges nationaldag
Efter besök på ostfabriken där äkta
cheddarost tillverkas kör vi 44 km till Bath
för att se det romerska badet med sitt
varma vatten, och kanske lunch.
Bath har nummer 5 på stora kartan.
Sedan vidare till Hook Street i Swindon
och The School House Hotel som en av
Tomas kompisar rekommenderat. Det är
59 km dit via Avebury. Enkelrum 45 pund
och dubbelrum 65 pund alla inklusive
frukost. Bokningsnummer 99584742.
Märkt med C på stora kartan.
Stannar vi inte alltför länge i Bath hinner
vi möjligen ta en sväng om Avebury för att
titta på ee stensättning som inte står
Stonehenge efter och dessutom kan vi då
se Vita Hästar. Anders och Linda kan
förklara vad det är.
Aveburys stensättning är för övrigt den
största i åtminstone Europa.
Nummer 6 på stora kartan.
Hinns detta inte denna dag, går det lika
bra som en start på torsdagens resa mot
Wales.

Torsdagen den 7 juni
Vi kör cirka 206 km till Rayader där rum
är bokade på Liverpool House Hotel. 26
pund för enkelrum och 42 för
dubbelrum inklusive frukost.
Bokningsnummer 99805830

Fredagen den 8 juni
Efter frukosten bär det iväg till New
Brigton. Det är 137 km genom det
vackra Wales.
Vi måste vara framme i god tid så att vi
inte missar kvällens samling.

Alternativ:
Lördagen den 9 och
söndagen den 10 juni
Vi ägnar oss helt åt
NTPR och följer
dess program.

Eftersom söndagens NTPRutflykt går till Chester kan vi
välja att redan på söndagseftermiddagen köra vidare ett
stycke österut.
Eller stanna i Chester en natt.
Eller åka tillbaka till New
Brighton.

Måndagen den 11 juni
Vi lämnar New Brighton och Wales för denna gången.
Vi kör cirka 45 kilometer mot Winsford och kanske
stannar vi för lunch och shopping i Chester på vägen.

Tisdagen den 12 juni
En dagsetapp på knappt 9 mil tar oss till
Chesterfield, en gammal fin stad mitt i
Sherwoodskogen.
På vägen stannar vi till vid Catsworth Castle,
ett av Englands pampigaste slott och tittar.
Dessutom kanske ett stopp inne i
Sherwoodskogen och hälsar på hos Robin
Hood.

Onsdagen den 13 juni
Vi kör från Chesterfield till Cambridge
denna dag. 177 km är dagsetappen.
En kort historielektion: Chesterfield var ett
känt varumärke när vi var ”små”. Vad var
det för produkt?
Cambridge känner vi som den stad som
ständigt utmanar Oxford till dueller i rodd.
Men det är också en gammal känd
bilmodell från vilket märke?

Torsdagen den 14 juni
År 77 e.Kr. skrev den romerske författaren
Plinius den äldre om Colchester. Detta
gör staden till den stad i England som
först blev omskriven över huvud taget.
Det äldsta hotellet i England finns i denna
stad. Huset byggdes 1399 och byggdes
om 1999. Där skall vi bo om allt går i lås.
Det är 76 km från Cambridge.

Fredagen den 15 juni
Klockan 18:00 denna dag avgår färjan
från Harwich mot Esbjerg. En timma
innan skall vi vara vid incheckningen.
Det är 32 km från Colchester till
Harwich, så det lär inte gå att försova
sig . . .

Alternativ:
Ett alternativ kan vara att stanna två
nätter i Cambridge för att få lite mer tid
att se sig om.
Det är knappt 11 mil från Cambridge till
Harwich så vi behöver ändå inte jäkta
för att hinna till färjan i tid.
På småvägarna invid River Stour i
närheten av Harwich finns en välkänd
vingård som kan vara värd ett besök om
vi hinner, har pengar över och har plats
kvar i bilarna.

