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Södra England

Trädgårdar, slott & katedraler
Morse, Midsomer och Harry Potter
Det sägs att om man skrapar lite på ytan av en britt, så hittar man en trädgårdsmästare. Södra England är en skattkammare med halmtäckta hus, vackra trädgårdar, mängder av slott och pampiga katedraler. Här ligger kulturskatterna i
princip sida vid sida. I vår resa saknas inget av detta, vi har lagt in besök som omfattas av romartiden fram till dagens
populära TV serier!
Dag 1 Hemorten – Ashford
Vi tar oss till Arlanda för flyg till London och
Heathrow. Vi trampar engelsk mark, säger
Hello till vår svensktalande guide och far
söderut till landskapet Kent, vida känt som
Englands trädgård. Vi närmar oss Canterbury
och redan på håll ses den berömda katedra
lens höga torn resa sig över landskapet. Väl
framme görs ett uppehåll i denna lilla, med
eltida och vackra stad. Delar av stadskärnan
har placerats på UNESCO:s världsarvslista.
Efter detta intressanta besök i katedralen och
staden åker vi några mil och kommer fram till
trakten av Ashford, där vi stannar över natten
och avslutar dagen med middag på vårt
hotell. [ 17 mil ]

Dag 2 Ashford – Oxford
med en fläkt av Midsomer
Frukost och avfärd till den pittoreska byn
Biddenden med sina många korsvirkeshus. Vi
besöker en vingård på 23 hektar vinodlingar,
belägna i en skyddad dal. Här odlas 11 olika
druvsorter som har givit prisbelönta vita,
rosa, röda och mousserande viner. Vi får en
genomgång och avsmakning innan vi far
vidare till den välkända parken Sissinghurst.
Detta är en av Englands mest sevärda träd
gårdar. Vi vandrar genom de olika trädgårds
rummen med mängder av perenna växter. Vi
fortsätter norrut och passerar byarna öster
om Oxford som är trakterna där Midsomer
Murder spelades in. I verkligheten är Mid
somer en blandning av flera byar och distrikt
som tillsammans bildar scenen för den fiktiva
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staden. Vi hör vår guide berätta mer om hur
man spelat in denna populära serie. Nog är
det tur att Midsomer inte existerar i verklig
heten. Vem skulle vilja bo där när det hela
tiden inträffar bisarra mord? Vi ankommer
vårt hotell i Oxford där vi stannar i tre nätter.
Middag på vårt hotell. [ ca 26 mil ]

Dag 3 Oxford och Blenheim Castle
med en fläkt av kommissarie Morse
och Harry Potter
Vi börjar dagen i den underbara staden
Oxford som grundades på 700-talet. Staden
med en fascinerande historia, domineras av
universitetets olika byggnader men det finns
fler än 1500 kulturminnesmärkta b
 yggnader

i staden, vissa med anor från 1200-talet.
Staden hyser också många antika sevärd
heter men här finns också andra miljöer att
uppleva såsom TV-detektiven Morse och
hans efterträdare Lewis. I deras fotspår får
vi se några spännande platser från tv-serien
som till stor del spelades in just i Oxford. Bara
30 minuter från Oxfords stadskärna ligger
det enastående vackra Blenheim Palace. I
detta 300-åriga världsarv bodde den 12:e
hertigen och hertiginnan av Marlborough,
och här föddes också Sir Winston C
 hurchill.
Blenheim Palace är ett riktigt mäster
verk i 1700-talsbarock. Slottsparken är en
1700-talets park, där naturens vilda charm
skulle råda istället för den symmetri som var
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utmärkande för barockens strikta trädgårds
anläggningar. Åter till Oxford för lite egen
tid innan vi äter en gemensam middag på
hotellet. [ ca 4 mil ]

Dag 4 Cotswold, Stratford-upon-Avon
med en fläkt av Shakespeare
Vi startar dagen genom att åka genom
Cotswold Hills, som av många anses vara
Englands vackraste trakt. Området är en
idyll med sina trädgårdar och pittoreska små
byar och städer där tiden tycks ha stått stilla
i 500 år. Vi låter vår guide välja ut ett flertal
av dessa charmiga byar med sina ullkatedra
ler, exempelvis Bibury, ”Englands vackraste
by”. Vi kommer fram till charmiga Stratford-

upon-Avon, som efter London är Englands
mest besökta stad. Den härstammar från
romartiden, är full av korsvirkeshus samt
mest känd som William Shakespeare födel
sestad. Här föddes, levde och dog den stora
författaren. Vi ser hans födelsehus byggd i
Tudorstil och får även tid att upptäcka denna
charmiga stad på egen hand. Åter till hotellet
för middag och avkoppling. [ ca 20 mil ]

Dag 5 Oxford – Hemorten
med en fläkt av gin
Efter frukost far vi ner till Laverstoke Mill för
ett intressant besök på destilleriet Bombay
gin. Vi får dels en guidning av fabriken och
dess omgivningar samt tillfälle att ”lukta” oss

till vår favoritört som sedan tillbereds till en
personlig gindrink. Efter detta annorlunda
och trevliga besök far vi till Windsor mest
känt för det kungliga slottet Windsor Castle,
drottningens officiella residens. Slottet är
Storbritanniens största och började byggas
redan på 1000-talet av Vilhelm Erövraren.
Den brittiska kungaätten antog 1917 namnet
Windsor efter detta slott. Tillsammans med
vår guide tar vi en skön promenad i staden
innan vi far vidare förbi Eton, känt för privat
skolan Eton College där eleverna än i dag går
klädda i frack. Återsamling för transfer till den
närbelägna flygplatsen, Heathrow Airport. På
kvällen ankommer vi Arlanda för vidare färd
till våra respektive hemorter. [ ca 17 mil ]

FAKTA OM RESAN
AVRESA: 26 maj, 5 dagar
PRIS: 10 990 kr
I RESAN INGÅR: Flyg Arlanda t/r med

SAS, fyra nätter i dubbelrum, fyra
frukost, fyra middag, lokalguide under
hela resan, vinprovning, ginprovning,
inträde på B
 lenheim Castle, inträde till
Shakespeares födelsehus, Sissinghurst
trädgård, katedralen i Canterbury.

TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 620 kr
VALUTA: Brittiska pund
LOGI: Mellanklass hotell, Ashford

Best Western Linton Lodge hotel, Oxford

PÅSTIGNINGSORT: Tabell Arlanda
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