
JANE AUSTENS ODÖDLIGA KARAKTÄRER gjorde det, drottning Victoria gjorde det – till och med 
Winston Churchill flydde ut på landet så fort han bara kunde. På engelska kallas det ”the long 
weekend”, en helg i något vackert gammalt hus med vänner, god mat och en flammande brasa. Vi 

startar vår herrgårdstur i London med Victorias födelseplats Kensington Palace,   
njuter afternoon tea på orangeriet och beger oss därefter ut i det vårfagra 
England, för att njuta av allt från Winston Churchills älskade Chartwell 
till Vita Sackville-Wests Knole och drottning Victorias legendariska 
Osborne House på Isle of Wight. Med vår egen buss besöker vi hela tio 

vackra slott och herrgårdar, flera av dem i National Trusts ägo, 
och dessutom Jane Austens hem. Ciceron Jan Mikael Er-
kinantti har själv valt ut de mest intressanta resmålen – och 
berättar om dem i detalj! Eftersom antalet resenärer är be-

gränsat rekommenderas tidig bokning.

Följ med på rundtur till  
HERRGÅRDAR, SLOTT &  

CHARMFULLA HUS!
Inget är så vackert som England när det knoppas, och på vår rundresa i samarbete 

med Resia den 30 mars–4 april besöker vi en rad sagolika slott och herrgårdar. 
Ciceron är vår kunnige antikexpert Jan Mikael Erkinantti, som handplockat pärlorna 

för resan. Chefredaktör Carin Stentorp är självklart också med på turen.

Möt våren med A&A på engelska landsbygden

Drottning Victoria

RESFAKTA I KORTHETPer person i delat dubbelrum 17 980 kr. 
(Enkelrumstillägg 3 250 kr/person).I priset ingår:Flyg i ekonomiklass t o r inklusive bagage  

• Flygplatsskatter • Alla busshyror/transporter, 
inträden och måltider enligt program • Totalt 
ingår: 5 frukostbufféer, 1 afternoon tea, 2 pub-
luncher och 2 middagar • Delat dubbelrum på 
bra 3–4-stjärniga hotell • Guidningar av Jan 
Mikael Erkinantti • Personliga färdhandlingar 
från Resia!
Tillägg: Avbeställningsskydd 825 kr/person

PROGRAM

Torsdag 30/3
Ankomst Gatwick 09.30.
Transfer med privat buss till hotell i centrala London.
Besök på Kensington Palace och afternoon tea på 
The Orangery. Ledig kväll 

Fredag 31/3 
10.30 Besök på The Wallace Collection.
12.30 Transport till Knole House i Sevenoaks, guidad tur.
Publunch samt gemensam middag på kvällen.
 
Lördag 1/4
Transfer till Leeds Castle för privat guidad tur 09.15.
10.30 Transport till Smallhythe Place i Tenterden.
11.30 Besök på Smallhythe Place.

Smallhythe Place, skådespelerskan Ellen Terrys lantställe.
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