CLUB ENGLAND

SCARBOROUGH

MUSIC
FESTIVAL

Club Englands
festivalaktiviteter i
Scarborough pågår hele
sommeren. Det er
korpset selv som velger
turdatoer.
Noen perioder er svært
populære og fullbookes
derfor raskt, f.eks. ukene
rett etter skoleslutt ca.
18.6 - 6.7 og i august.

CLUB ENGLAND ER DEN
FØRSTE OG ENESTE
SPESIALISTEN PÅ
SKREDDERSYDDE KORPS- OG
SKOLETURER TIL ENGLAND

CLUB ENGLANDS

SCARBOROUGH
MUSIC FESTIVAL
PERFEKT FOR ALLE TYPER KORPS OG ALDERSGRUPPER
Club Englands Scarborough-program er en trygg og enestående
musikkferie-opplevelse som er ulikt alt annet. En fantastisk
kombinasjon av innendørs og utendørs spilleoppdrag, parader, frivillige
konkurranser, spennende utflukter og fritidsmoro.
I samarbeid med lokale myndigheter har Club England utviklet den
gamle tradisjonen «Scarborough Fayre» til en av sommerens mest
spennende og fargerike musikalske begivenheter.
Festivalen er en veletablert musikktradisjon og har blitt en av
sommerens beste begivenheter for både skolekorps, voksenkorps,
generasjonskorps, janitsjarkorps, dansegrupper, jazz, kor, vennegrupper
og strykeorkester!
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MER OM DET FANTASTISKE

SCARBOROUGH
Scarborough er en av Englands vakreste badebyer med flotte strender
og fint klima. Scarborough ble grunnlagt av vikingene, og ble senere
kalt «England's First Resort». Det tusen år gamle slottet vokter
fremdeles over byens middelaldergater og fiskehavn.
Scarborough er koselig og lett å feriere i, med kort gangavstand til alt.
Byen er akkurat passe stor for korpsferier (ca. 65.000 innbyggere) trygg for unge musikanter, korpsledere og familier. Allerede for over 50
år siden valgte Club England Scarborough som det perfekte reisemålet
for korps, kor og skoleklasser.
Mange turister planlegger også ferien slik at de kan få med seg Club
Englands arrangementer. Scarborough ligger jo tross alt i Yorkshire,
«brassbandets vugge», og folk her elsker korpsmusikk. Det engelske
vertskapet er kjent for sin tradisjonelle vennlighet og gjestfrihet.

CLUB ENGLANDS POPULÆRE

KORPSPROGRAM
I juni, rett etter skoleslutt hvert år, forvandles Scarborough til en
fargesprakende musikalsk folkefest når våre korps marsjerer gjennom
byens gamle gater, med parader, gate- og hotellkonserter og korpskonkurranser.
I over 50 år har Club England hatt gleden av å ønske skoler og korps
velkommen til England. Mange kommer tilbake år etter år og har gjort
turene til en tradisjon.
Club Englands parader på strandpromenaden langs byen og stranden
er en populær tradisjon, både for unge musikanter, turister og byens
egen befolkning.
Club England arrangerer hele programmet i England med f.eks. flybuss,
overnatting, utendørs og innendørs spilleoppdrag, parader,
konkurranser, utflukter, fritid og guider.

SPENNENDE

FRITIDSPROGRAM
DET NYE BADELANDET «ALPAMARE»
Her finner du bølgebassenger, varme og tempererte
utendørsbassenger, 4 vannsklier som tar pusten fra deg, og et eget
spa-område for avslapping og påfyll av ny energi. Egne spisesteder,
hageanlegg og vakker utsikt over Scarborough og strandområdet.
AKTIV FRITID
Scarborough er en ferieby full av spennende fritidsaktiviteter: strandliv,
fornøyelsespark, koselige kaféer, akvariet Sea Life Centre,
sportsaktiviteter, supre shoppingmuligheter og byens berømte iskrem!
Club Englands guider hjelper dere å velge de beste tilbudene.
KVELDSAKTIVITETER
Det er mange muligheter for kveldsaktiviteter, f.eks. festivaldiskotek,
Beach Party, Ghost Walk, bowling etc.

UTFLUKTER
FORNØYELSESPARK OG «HOGWARTS EXPRESS»
En fornøyelsespark er et av høydepunktene i en Scarborough-tur med
Club England. Her finner du ville «rides» for de som liker et adrenalinkick og en zoologisk hage. Eller ta en tur fra «Hogwarts Station» i
«Aidensfield» med den gamle jernbanen som brukes som «Hogwarts
Express» i filmene.
YORK
Vikingbyen York fikk sitt navn Jórvik av den norske vikingen Eirik
Blodøks. Byen har 2000-års historie påvirket av bl.a. romere og
vikinger. Opplev den mektige Minster Cathedral, Jorvik Viking Centre,
shopping, og «York Dungeon» hvis du tør...
HARRY POTTER-SLOTTET
Bli med Club England på utflukt fra Scarborough til Alnwick Castle bedre kjent som «Hogwarts» i mange av Harry Potter-filmene. Kan
kombineres med Edinburgh-besøk, evt. m. Military Tattoo.

UTFLUKTER
LONDON
Avhengig av flyrute kan korpset i kombinasjon med Scarborough evt.
oppleve London med for eksempel sightseeing, en musikal og kanskje
verdens beste shopping.
EDINBURGH (EVT. MED MILITARY TATTOO)
Edinburgh er kjent for sine mange festivaler, og den verdensberømte
«Edinburgh Military Tattoo» i august. Men Edinburgh er så mye mer:
Historie, kultur, koselige restauranter og det mektige Edinburgh Castle.
Kan kombineres med en tur til Harry Potters «Hogwarts Castle».
MANCHESTER
Mange korps velger å fly via Manchester, som er en av Scarboroughs
nærmeste storflyplasser med gode flyforbindelser til Norge. For
fotballinteresserte er Manchester Uniteds «Old Trafford Stadium» et
legendarisk utfluktsmål. I tillegg er Manchester berømt for sine
fantastiske shoppingmuligheter.

I tillegg til våre vanligste overnattingsalternativer finnes det ofte andre kategorier, som f.eks.
vandrerhjem med varierende standard, bedre hoteller, typisk britiske «Bed & Breakfast» osv.
Spør oss om hvilke muligheter som er tilgjengelige og passer korpsets budsjett best.
NB: Overnattingskategoriene nedenfor er beregnet på ungdomsgrupper. For voksengrupper
kan andre kategorier gjelde. Ta gjerne kontakt med oss.

HVORDAN SKAL VI

BO I ENGLAND?
Med Club England kan korpset velge mellom flere ulike overnattingsalternativer, fra enkle vandrerhjem til pensjonater, bed & breakfast eller
hoteller i mange kategorier.
Valg av overnattingsstandard er også avhengig av nærhet til stranden
og bysentrum, hvilket komfortnivå dere vil ha, måltider som frokost og
middag om kvelden, familierom / dobbeltrom / enkeltrom etc.
Siden de mest populære overnattingsalternativene blir raskt fullbooket,
er det svært viktig å ta kontakt med oss i god tid. Dette gjelder spesielt
i festivalperioden rett etter skoleslutt i juni. På den måten kan vi
sammen komme frem til en løsning som passer forventninger og
budsjett.
Beskrivelser av overnattings-alternativer og priser får du i det konkrete
tilbudet vi sender deg.

OVERNATTINGSSTANDARDER
BED & BREAKFAST Dette er det rimeligste overnattings-alternativet
og er et hyggelig og populært tilbud hvor eierne som regel bor på
stedet. Enkel standard. Ofte flersengsrom og felles bad. Vanligvis kun
frokost, men evt. mulighet for andre måltider. Begrenset kapasitet.
STUDENTHJEM (Eng.: "Student Residence"). Rimelig
overnattingsalternativ med enkel standard. Vanligvis enkelt- eller
dobbeltrom. Noen ganger leiligheter med plass for flere personer. Egen
husholdning eller frokost mot tillegg. Utenfor bysentrum. Ofte på skoleeller universitetsområde.
VANDRERHJEM Enkel standard. Vanligvis flersengsrom med f.eks.
køyesenger. Felles bad i korridoren. Evt. noen rom med eget bad,
dobbelt- og enkeltrom mot tillegg. Tilsvarer omtrent Standardhotell 2,
men med mulighet for å lage egen mat på felleskjøkken. Ligger
vanligvis utenfor bysentrum.
STANDARDHOTELL 1 Svært enkel standard. Flersengsrom, evt. med
dobbeltsenger / køyesenger. Felles bad i korridoren. Ligger utenfor
bysentrum. Passer kun for mindre grupper.
STANDARDHOTELL 2 Som Standardhotell 1, men noe bedre
standard. Passer kun for mindre grupper.
STANDARDHOTELL 3 Som Standardhotell 2, men med noen
dobbeltrom. Noen rom har eget bad. Frokost og evt. kveldsmåltid.
STANDARDHOTELL 4 Som Standardhotell 3, men med bedre
service-nivå. De fleste rom har eget bad. Frokost og evt. kveldsmåltid.
Ofte nærmere sentrum, og strendene i kystbyer. Populært alternativ.
STANDARDHOTELL 5 For grupper som ønsker en enda bedre
standard. Be oss om tilbud!
Det kan forekomme variasjoner mellom kategoriene. F.eks. kan et Standardhotell 3 ligge mer
sentralt og dermed tilbys som Standardhotell 4.

KUN MED CLUB ENGLAND:
2 ALTERNATIVER FOR

REISEN TIL ENGLAND
ALT. 1: BESTILL EGNE FLYBILLETTER OG SPAR PENGER
De fleste korps velger å bestille egne flybilletter for å kunne dra nytte av
flyselskapenes varierte tilbud. På denne måten kan korpset selv velge
reisedatoer, flyruter og flytider som passer best. Vi hjelper dere også
gjerne med å velge flyrute.
Manchester og Newcastle er blant Scarboroughs nærmeste flyplasser,
men det er også mulig å reise via en rekke andre internasjonale
flyplasser i Storbritannia. Se kartet på siden om Scarborough.
Mange korps velger å fly med SAS via Oslo til Manchester. SAS har
gunstige ordninger for bagasje- og instumenttransport for NMFmedlemmer.
ALT. 2: TUR TIL ENGLAND INKL. FLYREISEN
Club England tilbyr også korpsturer inkl. flyreisen fra de fleste
flyplassene. Be oss om tilbud!

HVA KOSTER TUREN?
Club Englands korpsturer er kjent for å gi valuta for pengene. Alle
korpsturer er forskjellige, men med vår lange erfaring kan vi skreddersy
et arrangement som gir de beste opplevelsene til en rimelig pris.

NÅR MÅ VI BESTILLE?
Turer rett etter skoleslutt i juni bookes raskt opp, allerede høsten året
før. Prisene kan øke, og det blir begrenset med plasser Ta derfor
kontakt så snart som mulig for å sikre plasser og de beste rabattene.

RABATTER

På noen turer tilbyr Club England en rabattverdi hvor korpset kan spare
tusener av kroner ved å bestille innen den fristen vi sender deg. Spør
oss også om «gjensynsrabatt» for korps som har reist med oss
tidligere. Sjekk siste side. Vi har også rabatter for NMF-medlemmer og
unge musikanter.

GRATIS

LEDERPLASSER
Korpset får mange gratis lederplasser med Club England, avhengig av
turtype og gruppens størrelse. Ved bestilling innen fristen kan korpset
få enda flere gratis lederplasser. Benytt sjansen til å utforske det
tradisjonelle England, med unik shopping, koselige restauranter og
kafeer og den unike engelske gjestfriheten.

FOR KONKRET TILBUD

KONTAKT OSS
TELEFON:
EPOST:
WEB:

414 03 720 / 900 22 310 (OGSÅ SMS)
info@clubengland.net
www.clubengland.net (bruk kontaktskjemaet)

Programeksempler og illustrasjoner i denne brosjyren er veiledende. Konkret tilbud sendes på forespørsel.
Samtlige tilbud er i henhold til ledig kapasitet og våre vilkår som blir sendt til deg sammen med det
konkrete tilbudet.

thenorthyorkshiregallery.co.uk
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Club Englands valgte Scarborough til sine musikkaktiviteter for korps, kor og andre
musikkgrupper. Byen er en av Englands vakreste, og har beholdt sin autentiske engelske
atmosfære og kultur. Her finner du små og store handlegater, sjarmerende spesialbutikker,
koselige serveringssteder av alle slag, og hyggelige overnattingsmuligheter. Det over tusen
år gamle Scarborough Castle troner over den berømte strandpromenaden.
Takk for at du er interessert i byen vår og Club Englands musikkaktiviteter!

