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Bryggens Venner på tur til  

King’s Lynn, Norfolk, England  

King’s Lynn, Storbritannias første medlem av Die Hanse 

21. – 25. april 2022 

 
King’s Lynn var Storbritannias første medlem av Die Hanse, Hansaunionen. Byen ligger i 
grevskapet Norfolk, øst i England, rundt seksten mil nord for London. Navnet på byen var fram til 
1537 Bishop’s Lynn. Da var byen under styre, både åndelig og verdslig, av biskopen av Norwich. 
Henrik VIII, konge av England 1509 – 1547, brøt med paven og den katolske kirken, oppløste 
klostrene i 1538 og underla seg byen og herregården. Han utløste den engelske reformasjonen og 
da byen ble overgitt til kronen, fikk den navnet King’s Lynn.  
På tur rundt i byen med lokal guide får vi hele historien om byens historie og tilknytningen til 
Hansaunionen. To havnebygninger som tilhørte hansaen som faktori og var i bruk mellom 1400- og 
1600-tallet er bevart. Hvert år arrangeres den årlige International Hanse Day for å feire byen 
tilknytning til Hansaforbundet. Det blir mellom annet en tur på Hanseatic Trail.  
Det er fire overnattinger i King’s Lynn og det blir mellom annet utflukt til Sandringham, den 
kongelige residens, og til Cambridge, kjent for sitt universitet. Her kom og vikingene i år 875, enn 
om det nok var danske vikinger. 
Turen går med fly fra Bergen direkte til London og King’s Lynn ligger rundt 180 kilometer nord for 
London. Vi har egen buss som kjører oss fra Gatwick til King’s Lynn. 
På returen ser vi om vi får tid til en tur innom London eller et annet interessant sted. 
 

 
 
Program: 
 
Dag 1, torsdag 21. april 2022: Bergen – London – King’s Lynn 
Fremmøte på Bergen lufthavn Flesland kl. 07.30. Husk pass og reiseforsikring. Innsjekk og avreise 
med Norwegian kl. 09.25. Vi lander på Gatwick kl. 10.25. Her venter vår buss som skal bringe oss til 
King’s Lynn. Vi kjører øst for London og er fremme i King’s Lynn om ettermiddagen. Her installerer 
vi oss for fire netter på Dukes Head Hotel, 5-6 Tuesday Market Place, King's Lynn, PE30 1JS. 
 www.suryahotels.co.uk. Hotellet er blitt pusset opp for tre millioner pund og har restaurant, bar og 
rommene er fint dekorert og har bl.a. te/kaffe fasiliteter. Vi gjør oss kjent på hotellet og omgivelsene 
og samles til middag om kvelden. 

http://www.suryahotels.co.uk/


 

 

  Bryggens Venner 
 
 

 

 

2 

 

 
 

Dag 2, fredag 22. april 2022: 
Frokost og vi er klare til å utforske King’s Lynn. Vår guide blir Dr Paul Richards som tar oss med på 
byvandring i to omganger, formiddag og ettermiddag, med en god lunsjpause midt på dagen. King’s 
Lynn er en forholdsvis liten by og enkel å vandre rundt i, men her er mye å se og det blir interessant 
å besøke noen av de mange historiske bygninger. Vi håper at Dr Richards vil kunne få oss inn i 
historiske bygninger som normalt ikke er åpne for publikum, og han er en kunnskapsrik guide som 
har en spesiell interesse for den hanseatiske forbindelsen mellom våre to land.  
Om kvelden samles vi til middag for å oppsummere alle inntrykkene vi har fått i løpet av dagen.  
 

 
 
Dag 3, lørdag 23. april 2022: 
Frokost og vi er klar for ny utflukt. I dag skal vi kjøre til Cambridge, byen som kanskje er mest kjent 
for sitt universitet. Det andre store universitet i landet er Oxford. Nord for byen finner vi Silicon Fen 
som er et viktig sentrum for Storbritannias teknologiske industri og forskning. Flere av bedriftene ble 
startet av personer med tilknytning til Cambridge Universitet. Her er Cavendishlaboratoriet, King’s 
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College-kapellet og universitetsbiblioteket. De to sistnevnte bygningene dominerer byens utseende.  
Her har romerne, angelsakserne og vikingene vært og så kom normannerne og Vilhelm Erobreren.   
Pythagorasskolen ble grunnlagt i 1200 og bygningen står fortsatt ved St. John’s college. I 1209 
flyktet en del studenter fra voldshandlinger i Oxford, og grunnla et universitet. Peterhouse College 
ble grunnlagt i 1284 som det første.  
Vi skal med lokal guide få se de kjente stedene og høre hele historien om Cambridge. Vi inntar 
dagens lunsj i Cambridge. Vi returnerer til King’s Lynn og slapper av før dagens middag. 
 

Dag 4, søndag 24. april 2022: 
Etter frokost er det tid for ny tur, i dag en tur i Norfolk. Vi kjører med lokal guide det korte stykket til 
Sandringham, den kongelige familiens residens. Sandringham er det høyt elskede landstedet til den 
britiske dronning, og har vært i den britiske kongefamilien i fire generasjoner siden 1862. Et 
interessant besøk, men vi er ikke invitert på te hos dronningen.  
Videre på tur til Wells-next-the Sea der vi inntar dagens lunsj på denne nordlige kysten av Norfolk. 
Vi avslutter dagens utflukt i Burnham Thorpe, kjent som fødestedet til den kjente admiralen Horatio 
Nelson, seierherren fra slaget ved Trafalgar.  
Tilbake til King’s Lynn og vi møtes om kvelden til middag.  
 

Dag 5, mandag 25. april 2022: 
Det er tid for å starte hjemreisen. Turen går innom London og vi kommer til Gatwick for å 
sjekke inn hos Norwegian. Flyavgang kl. 20.20 med ankomst Bergen kl. 23.15. 
 
Pris pr person for medlemmer:  kr. 12.800,- 
Ikke-medlemmer:     kr. 13.300,- 
 
Tillegg for enkeltrom:    kr.  1.500,-  
 
Medlemmer av Bryggens Venner har første prioritet.  
 
Inkludert i prisen: 
 

 Fly Bergen – London tur/retur 
 Skatter og avgifter 
 Busstransport i England 
 4 overnattinger i dobbeltrom 
 4 frokost 
 4 middager med 1 drikke og 5 lunsjer med 1 drikke 
 Utflukter som nevnt i programmet  
 Reiseleder på turen 

 
Påmeldingen er bindende. Fri avbestilling innen 18. februar mot et  
avbestillingsgebyr på kr. 100,- pr. person.  
Depositum på kr. 2.000,- pr. person betales ved påmelding.  
Betales til kto.nr. 1506.01.10864. 
Påmelding skal skje til RunWay-Norway AS, e-post. j-h-sun@online.no, eller  
telefon 901 14 896. Turen finnes også på www.runway-norway.no. 
Påmelding snarest og innen 1. desember 2021. Mulig også etter 1.12. hvis plass. 
Som vanlig blir påmeldingene registrert i den rekkefølgen de kommer inn.  
Vi tar forbehold om endringer i prisen p.g.a. økte skatter, avgifter og/eller inngangspenger. 
Vi minner om at vi vil følge de til enhver tid gjeldene bestemmelser angående Covid-19 hvis 
disse skulle gjelde i april 2022. Reisekomiteen håper på god oppslutning om opplegget. 

mailto:j-h-sun@online.no
http://www.runway-norway.no/

