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BESKRIVNING

Englands Trädgårdar

4 dagar flyg t/r

Vi rör oss i sydöstra England i ett sagolikt landskap med

förtrollande slott, mäktiga katedraler och sagolika

trädgårdar. Det blir mycket kungligt båda att titta på och

provsmaka.

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

fyra. Serviceavgifter, vägskatter och moms. Reseledare,

utflykter enligt program, entré till Canterbury Cathedral,

Sissinghurst Castle Garden och Royal Pavilion. En öl-

och en vinprovning. Övriga entréavgifter tillkommer.



Dag 1 – Skandinavien–Ashford

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

börjar med stopp i gemytliga Windsor där det även ges möjlighet att besöka Windsor Castle. Den brittiska drottningens

favorit slott och det äldsta bebodda slottet i världen, grundat av Wilhelm Erövraren efter hans invasion av England 1066.

(entré tillkommer ca 18 pund). Här kan vi gå runt och titta in i de pampiga salarna som varit kungligheternas hem i över

900 år. Färden fortsätter sedan ner till Ashford där vi ska bo tre nätter på Holiday Inn Ashford Central och dagen

avslutas med en gemensam middag på hotellet.

Dag 2-3 Ashford 

Efter en stadig frukost ger vi oss ut i det sagolika landskapet. Grevskapet Kent gör verkligen skäl för smeknamnet The

Garden of England. Vi börjar med ett besök på Leeds Castle som har en 900 årig historia och varit hem till sex

drottningar. Det praktfulla slottet ligger vackert på en ö i floden Len i Maidstone. Här gör vi en rundtur och går runt i

trädgården. Vi åker sedan upp till Canterbury där vi förstås besöker den anrika katedralen. Vi avslutar dagens utflykt

med en rundvisning och öl provning på Shepard Neame Brewery, som kanske mest förknippas med sin lite mörkare ale

Spitfire men som också blivit prisad för sina fina lagers (lite ljusare öl). Märket tillhör landets äldsta och har anor som går

tillbaka till 1600-talet och vi får reda hur man förädlat denna anrika konst. Vi återvänder härefter till hotellet där vi

serveras kvällens middag.

Nästa dag åker vi söderut till den berömda kuststaden Brighton. Här besöker vi the Royal Pavilion som blivit stadens

stora symbol. Det var sedermera George IV som lät bygga om detta kungliga sommarställe till en mer indisk stil för ca

200 år sedan. Härefter har flera kungligheter firat semester här. Men byggnaden har även använts som en statlig

byggnad och sjukhus för indiska soldater under första världskriget. Vi får höra mer om detta under vår rundtur. På

eftermiddagen fortsätter vi på den kungliga vägen och besöker vi The Chapel Down Winery som är landets ledande

vinproducent och den vingård som levererade vinerna till det kungliga bröllopet 2011. Här får vi en rundvisning och

vinprovning av sex sorter. Efter många intryck kopplar vi av med en gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Ashford-Skandinavien

På dagens schema står Sissinghurst Castle. Kanske för många även höjdpunkten. Här njuter vi av den fantastiska

slottsträdgården som anses vara en av de vackraste i landet. Inte minst the White Garden med enbart vita blommor. Vi

tar oss sedan upp till London varifrån vi på kvällen flyger hem till Skandinavien.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


