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SCARBOROUGH MUSIC FESTIVAL 

 
 
EN PERFEKT KOMBINASJON AV SPILLEOPPDRAG OG FRITIDSAKTIVITETER 

I snart 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. 

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 
eventuelt korpskonkurranser. Fastboende og tilreisende gleder seg til å oppleve norsk spilleglede og 
engasjement – vi er tross alt i Yorkshire, brassbandets vugge! 

Programmet skreddersys for korpset ditt, og kan inneholde f.eks.: besøk til den spennende byen York 
med for eksempel Viking Centre, York Dungeon eller en hyggelig shoppingrunde.  

Vi kan også besøke en av Englands råeste fornøyelsesparker eller det fantastiske nye badelandet 
«Alpamare». Hva med en tur med Harry Potter-toget Hogwarts Express, eller kanskje det berømte 
Hogwarts Castle? Avhengig av turlengden kan det bli tid til en dagstur til London eller Edinburgh i 
Skottland med det berømte Military Tattoo. Fritidsaktiviteter, f.eks. beach-party, festivaldisko, 
bowling eller Ghost Walk hvis du tør... 

Les mer om Scarborough-festivalen: http://www.clubengland.net/Scarborough_minibrosjyre.pdf 

VELKOMMEN TIL SCARBOROUGH 

 
 
Velkommen til Scarborough - en av Europas vakreste badebyer med 
flotte strender og mildt solrikt klima. Kombinert med Club Englands 
velkjente program er det vanskelig å tenke seg et bedre reisemål for 
skolekorps. Scarborough er akkurat passe stor og trygg for unge 
musikanter, korpsledere og familier. Spesielle rabatter for NMF-
medlemmer og unge musikanter. 
 
Med Club England i Scarborough finner du alt for en drømmeferie for 
korpset: Overnattingssteder med ekte engelsk atmosfære, det nye 
badelandet, populære spillesteder, sandstrender, tivoli, hyggelige 
kafeer, yrende uteliv, fritidstilbud og ikke å forglemme den unike 
engelske shopping-opplevelsen. Alt innen gangavstand – enkelt og 
praktisk for musikanter og ledere. Club Englands flinke guider tar vare 
på korpset under oppholdet.  

Scarborough ligger bare en kort bussreise fra bl.a. flyplassene 
Manchester, Liverpool eller Newcastle hvor vi kan hente korpset med 
våre busser. Turdatoene er ikke fastlagt på forhånd, men velges av 
korpset selv. De fleste korpsene foretrekker å bestille egne flybilletter 
for å spare penger. Se vedlagte tilbud. 
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FORNØYELSESPARK 

 
 
En fornøyelsespark er et av høydepunktene i en Scarborough-tur med Club England. 
Her finner du ville «rides» for de som liker et adrenalin-kick, en zoologisk hage, 
mange ulike spisesteder og Harry Potter-toget i nærheten. 

Kan kombineres med utflukt til vikingbyen York.  

  

NYHET: «ALPAMARE» BADELAND 

 
Fra og med 2016-sesongen har badelandet «Alpamare» åpnet dørene til sitt 
fantastiske nye anlegg i Scarborough. 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. 
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HARRY POTTER OG DRACULA 

  
 
 
Bli med Club England på utflukt fra Scarborough til Alnwick Castle - bedre kjent som 
«Hogwarts Castle» i mange av Harry Potter-filmene, evt. en tur fra «Hogwarts 
Station» med den gamle jernbanen som brukes som «Hogwarts Express» i filmene.  
Det er også mulig å besøke Whitby Abbey som var inspirasjon til «Dracula-slottet». 
 

  

CLUB ENGLAND - KORPSTUR-FAVORITTEN  

 
 
Club Englands fargerike parader på stranden eller strandpromenaden langs byen og 
stranden, er et populært innslag, både for unge musikere, tilreisende turister og 
byens egen befolkning. Mange reiser spesielt til Scarborough for å få med seg Club 
Englands parader, gatekonserter og korpskonkurranser, særlig i festivalperioden. 
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EDINBURGH (MILITARY TATTOO) 

 
 
Fra Scarborough kan du bli med Club England på en utflukt til den tradisjonsrike 
hovedstaden i Skottland, Edinburgh. Byen 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». 

 

  

OVERNATTING I ENGLAND 
STUDENTHJEM 
Eng.: "Student Residence"). Rimelig overnattingsalternativ. Vanligvis enkelt- eller dobbeltrom. 
Noen ganger leiligheter med plass for flere personer. Egen husholdning eller frokost. Utenfor 
bysentrum. Ofte på skole- eller universitetsområde.                                                   
 

PENSJONAT 
Privateid «bed & breakfast». Koselig, enkel standard. Oftest flersengs- / familierom og felles 
bad. Kun frokost. Utenfor bysentrum. Passer best for mindre grupper. 
 

VANDRERHJEM 1 
Ungdomsherberge / "Youth Hostel". I de siste årene er det investert mye i å oppgradere 
standarden på vandrerhjem i England. Derfor kan standard variere en god del fra sted til sted.  
Velg mellom flersengsrom, evt. køyesenger, dobeltrom og enkelte steder,  enkeltrom. Oftest 
felles bad. Egen "husholdning", eller måltider mot tillegg. Varierende avstand fra bysentrum.  
 

VANDRERHJEM 2 
Som Vandrerhjem 1, men med bedre standard, flere rom med eget bad og flere dobbelt- og 
enkeltrom. Tilsvarer omtrent Standardhotell 1, men med mulighet for egen "husholdning".  
Velg mellom kun frokost, frokost med middag om kvelden eller lag mat med egen 
"husholdning". Oftest nærmere bysentrum og strender i kystbyene.  
 

ØKONOMIHOTELL 
Flersengsrom, i blant med dobbeltsenger / køyesenger. Noen rom har eget bad. Kun frokost. 
Evt. dobbeltrom mot tillegg. Utenfor bysentrum.  
 

STANDARDHOTELL 1 
Rom for 2-6 personer, evt. med dobbeltsenger / køyesenger. Tilsvarende Økonomihotell, men 
de fleste rom har eget bad. Frokost. Evt. middag om kvelden mot tillegg. Nærmere bysentrum 
og strendene. Dobbelt- eller enkeltrom mot tillegg. 
 

STANDARDHOTELL 2 
Rom for 2-4 personer. Enkeltrom mot tillegg. Som Standardhotell 1, men noe bedre standard 
og alle rom med eget bad. Ofte WiFi. Flere fasiliteter, både på rommet og ellers på 
hotellområdet. I sentrum eller i lett gangavstand fra sentrum. 
 

STANDARDHOTELL 3  
Som Standardhotell 2, men med flere dobbeltrom, bedreservice-nivå som f.eks. døgnbetjent 
resepsjon, restaurant / kafeteria / bar, kaffe og TV på rommet. Ofte nærmere sentrum og 
strendene. 

LONDON  
 
I kombinasjon med Scarborough kan 
korpset evt. oppleve London med for 
eksempel sightseeing, en musikal og 
kanskje verdens beste shopping. 

Et London-besøk er avhengig av 
turlengde og flyrute.  Spør oss! 
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PROGRAMEKSEMPEL FOR KORPSTUR TIL SCARBOROUGH 
5-6 DAGER, 4-5 OVERNATTINGER I ENGLAND 

 

Ankomst flyplass. Club Englands buss til Scarborough. Innsjekking på overnattingsstedet.  
 

Morgen: Gatekonsert. 
Ettermiddag: Fritid - egne aktiviteter. 
Kveld: Festivaldiskotek.  

Dagstur med buss og guide til York (ca. 1 times reise). Shopping.  
Kveld: Innendørskonsert på Grand Hotell eller fri, f.eks. med tivoli, beach-party, ghost-walk, strandfotball 
eller bowling. 

Fridag i Scarborough: F.eks. shopping, nytt og spennende badeland, tivoli, go-cart. Parade. 
Kveld: Evt. korpskonkurranse (frivillig).  

 
Besøk til fornøyelsesparken «Flamingoland» med buss og guide. Kanskje en tur med Harry Potter-toget 
«Hogwarts Express».  
Ved 5-dagers tur: Hjemreise.   

Ved 6-dagers tur: Hjemreise 

Program for kortere turer blir mer komprimert og rommer mindre fritid, men kan inneholde de samme hovedelementene.  Ved kortere turer (mindre enn 1 uke) kan utflukter måtte samles til én dag, og / eller avvikles på 
ankomst- eller avreisedagen. En tur med mindre enn 5 overnattinger inkluderer vanligvis én utflukt.  Programmet er kun veiledende og er ikke et konkret tilbud. Innhold og rekkefølge på aktivitetene kan variere avhengig av 
datoer, turlengde, reiserute m.m. Inngangsbilletter og andre utgifter i forbindelse med utfluktene / aktivitetene kommer i tillegg, men merk at noen av disse er inkludert i rabatten ved booking innen fristen.  Rabattverdien 
varierer med program, sesong, reisemål og gruppens størrelse 
 

Eksemplene i denne brosjyren er ikke konkrete tilbud. Dette sendes deg på forespørsel. Samtlige tilbud er i henhold til ledig kapasitet og våre vilkår som blir sendt til deg sammen med det konkrete tilbudet. Innhold og priser kan 
variere mye etter turlengde, dato og reisemåte. Be oss om konkret tilbud! 
 

 


