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6 dagar 

I hjärtat av England upplever vi en romantisk vykortsidyll

vid namn Cotswold. De mjukt rundade kullarna med alla

sina stenbyar och kyrkor är som hämtade från en

Engelsk tv-serie. 

Här åker vi runt till vackra slott med underbara

trädgårdar och en kunglig historia. Vi smakar på

England genom destilleribesök, Fish and Chipsmiddag

och traditionellt Afternoontea.

RESEFAKTA

ALLT DETTA INGÅR:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-London t/r. Resa i

modern helturistbuss. Del i dubbelrum med dusch och

wc. Halvpension d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag

sex. Serviceavgifter, vägskatter och moms. Reseledare,

utflykter enligt program, entré till Highgrove Gardens,

Sudeley Castle & Gardens, Hidcote Manor Garden,

Blenheim Palace, Kiftgate Court Gardens och

Shakespeares födelsehem. The Cotswolds Distilleri,

samt Afternoontea. Övriga entréavgifter tillkommer.



Dag 1 – Skandinavien–Cheltenham

Vi flyger på morgonen från Kastrup till London, här väntar vår brittiska buss på att ta oss runt i England. Vi tar oss till

Cotswold som ligger i hjärtat av England och erbjuder en fantastisk natur och landsbygd med flera intressanta

trädgårdar. Om flyget går som det ska så börjar vi med ett besök på Highgrove Gardens i södra delen av Cotswold.

Detta är Prins Charles och hertiginnan Camillas privata boende. Prins Charles har till stor del själv utvecklat trädgården

som är känd som en av de mest innovativa i landet. 

Vi tar oss sedan till fashionabla kurorten Cheltenham där vi ska bo fem nätter på Hotel Jurys Inn. Dagen avslutas med

en gemensam middag på hotellet.

Dag 2-5 Slott och trädgårdar

Vi börjar med ett besök på Sudeley Castle & Gardens. Här gör vi en rundvandring i slott, trädgård och ruiner och får

höra om slottets tusenåriga historia. Fyra av Englands drottningar har besökt slottet något som gett upphov till namnet

på en av trädgårdarna, en både levde och dog här. Hennes grav får man se under besöket. Slottet har också en

intressant textilsamling och förstås underbar trädgård. Härifrån fortsätter vi norrut till den pittoreska byn Chipping

Campden för lite fritid och lunch. Vi fortsätter sen till Cotswold Hills för att titta in i Hidcote Manor Garden. En underbar,

lummig lantträdgård med ett hav av blommor och sällsynta växter. Efter en stunds njutning återvänder vi till vårt hotell.

En annan utflykt går till The Cotsworlds Distelleri. Detta är det första gin och whiskydestilleriet i området. Här gör vi en

rundvandring och får s hur tillverkningen går till och avslutar med en provsmakning. Vi fortsätter sedan till Stratford-upon

–Avon. En charmig korsvirkesstad i Tudorstil. Här föddes och dog Storbritanniens största författare William

Shakespeare. Vi för ett besök i hans födelsehem som också är ett museum över den världsberömda

skådespelsförfattaren. 

Det blir även en tur till Blenheim Palace. Här håller hertigen av Marlborough till. Herrgården anses vara en av landets

vackraste och en triumf i romantikens arkitektur. Vi känner det kanske främst som det ställe där Sir Winston Churchills

föddes och en plats han ofta besökte. Här gör vi ett besök och få se den fantastiska samlingen av porträtt, möbler och

skulpturer. Vi går också runt i den ståtliga parken i typisk elegant engelsk och fransk stil. Färden fortsätter sen till

Kiftsgate Court Gardens en privat trädgård som skapats av amatörer med ett brinnande trädgårdsintresse. Det är nu

tredje generationen som sköter denna gömda juvel som vi får beundra. 

Vi avslutar dagen med en äkta fish and chips middag men inte på hotellet utan i en restaurang på stan. 

Vår sista dag spenderar vi i Gloucester. Namnet känns kanske igen som en titel hos de brittiska prinsarna. Detta visar

på att staden har en rik historia som går tillbaka till romartiden då man var en viktig utpost vid utskeppningen av timmer

från Forest of Dean. Katedralen är ett annat kännetecken på stadens storhet. Vi gör en stadspromenad och får höra mer

av vår lokalguide. På eftermiddagen ses vi igen för att uppleva äkta brittiskt afternoon tea med scones och snittar. 

Dag 6 Cheltenham-Skandinavien

Då var det sista gången på ett tag som vi avnjuter en engelsk frukost. Idag är det nämligen åter dags att bege sig till

flygplatsen för färd hem till Skandinavien.



HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


