
HÖGBERGS BUSSresor AB    Tel: 018-10 25 00  •  info@ hogbergsbuss.se   •  www.hogbergsbuss.se

30

Södra England 
Trädgårdar, parker & slott 

Downton Abbey, Morse och Midsommer
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 – Kent – Newbury 
Vi tar oss till Arlanda för flyg till London och 
Heathrow  Vi trampar engelsk mark, säger 
Hello till vår svensktalande guide Richard 
och far söderut till landskapet Kent, vida 
känt som Englands trädgård  Vi besöker en 
vingård på 23 hektar vinodlingar, belägna i 
en skyddad dal  Här odlas 11 olika druvsorter 
som har givet 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 trädgårdar  Vi  vandrar 
genom de olika trädgårdsrummen med 
mängder av perenna växter  Nöjda och fulla 

av upplevelser tar vi åter plats i bussen där 
vi kan koppla av de sista 2 timmarna till vårt 
fina hotell i Newbury  Här stannar vi i fyra 
nätter och får tid att packa upp våra väskor 
innan det är dags för middag på vårt hotell  
Mercure Newbury Elcot Park Hotel är en 
exceptionell sjuttonhundratals herrgård med 
16 tunnland natursköna anlagda trädgårdar 
och parker  [ Ca 30 mil]

Dag 2   Winchester och Highclere Castle 
med en touch av Downton Abbey 
Efter en välbehövlig sovmorgon tar vi plats I 
bussen och far till den historiska staden Win-
chester, under 900 och 1000-talet huvud-

stad i England  Katedralen i  Winchester, den 
näst längsta katedralen i Europa, byggdes 
ursprungligen 1079  Den består av mycket 
fin arkitektur som sträcker sig från 1000-talet 
till 1500-talet, och är bl a  begravningsplats 
för Jane Austen  Efter lunch far vi vidare 
till Highclere Castle, slottet där tv-serien 
Downton Abbey spelats in  Flera av rummen 
som används för inspelningarna är öppna 
för besök, liksom den vackra parken och 
ett egyptiskt museum i källaren  Det var 
ju den femte lord Carnarvon som var med 
och upptäckte Tutankhamons grav 1922  
Nu är det den åttonde greven som driver 
slottet tillsammans med sin hustru  Efter lite 
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 shopping i slottets butik sätter vi oss i bussen 
och far de sista milen tillbaka till vårt hotell 
för middag  [ Ca 9 mil ]

Dag 3   Cotswold och Stratford-upon-Avon 
med en touch 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 passerar ett flertal av dessa charmiga 
byar såsom den gamla romarstaden Circes-
ter och Bibury, ”Englands vackraste by”  Vi 
 kommer fram till charmiga Stratford-upon-
Avon, som efter London är Englands mest 
besökta stad  Den härstammar från romarti-
den, är full av korsvirkeshus samt mest känd 
som William Shakespeare födelsestad  Här 
föddes, levde och dog den stora författaren  
Vi ser hans födelsehus byggd i Tudorstil  Åter 
till hotellet för middag och avkoppling   
[ Ca 25 mil ]

Dag 4   Oxford och Blenheim Castle  
med en fläkt av Morse,  Midsomer  
& Harry Potter
Byarna öster om Oxford är trakterna där 
Midsomer Murder spelades in  I verklig-
heten är Midsomer en blandning av flera 
byar och distrikt som tillsammans bildar 
scenen för den fiktiva staden  Vi hör vår 
guide berätta mer om hur man spelat in 
denna populära serie  Nog är det tur att 
Midsomer inte existerar i verkligheten   
Vem skulle vilja bo där när det hela tiden 
inträffar bisarra mord?

Vi far en kort sträcka till den underbara 
staden Oxford som grundades på 700-
talet  Staden med en fascinerande historia, 
domineras av universitetets olika byggna-
der men det finns fler än 1500 kulturmin-
nesmärkta byggnader i staden, vissa med 
anor från 1200-talet  Staden hyser också 
många antika sevärdheter men här finns 
också andra miljöer att uppleva såsom 
TV-detektiven Morse och hans efterträd-
are 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  Churchill  
Blenheim Palace är ett riktigt mästerverk 
i 1700-talsbarock   Slottsparken är en 
1700-talets park, där naturens vilda charm 
skulle råda istället för den symmetri som 
var utmärkande för barockens strikta träd-

gårdsanläggningar  Åter till Newbury för lite 
egen tid innan vi äter en gemensam middag 
på hotellet  [ Ca 14 mil ]

Dag 5   London – Hemorten 
Vi säger farväl till Newbury och far till 
 London, denna charmiga stad vars tätort 
har fler invånare än Sverige  Vi får en om -
fattande rundtur med vår buss förbi Towern, 
Buckingham Palace, The Parlament med Big 
Ben, Westminster Abbey samt mycket mer  
Det blir även lite tid på egen hand innan vi 
återsamlas för transfer till den närbelägna 
flygplatsen, Heathrow Airport och vårt flyg 
som avgår kl  18:15  Vi ankommer Arlanda 
för vidare färd till våra respektive hemorter   
[ Ca 15 mil ]

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 6 september, 5 dagar

 � PRIS: 11 990 kr

 � I RESAN INGÅR: Transfer till Arlanda t/r 
(se anslutningsorter på hemsidan), Flyg 
Arlanda t/r med SAS inkl  flygskatt, del 
i dubbelrum, fyra frukost, fyra mid-
dag, lokalguide/reseledare under hela 
resan, alla utflykter enligt program med 
vinprovning, entré Highclere Castle, 
 Blenheim Castle, Shakespeares födelse-
hus, Sissinghurst Trädgård  

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1 690 kr

 � VALUTA: Brittiska pund

 � LOGI: Mercure Newbury Elcot Park

 � PÅSTIGNINGSORT: Tabell Arlanda




