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Det finns tid för eget besök i någon av 
Londons trädgårdar. Men också för 
shopping, museum eller mer sightseeing 
om man vill. Man tar sig enkelt runt med 
Oyster Card som vi har laddat åt er 
med £20.
     Som final på resan besöker vi sista 
dagen Chelsea Flower Show, biljetten 
ingår i priset!

HÖJDPUNKTER

• RHS Garden Wisley

• 3 trädgårdar i Kent 

• Klassiskt engelskt Cream tea

• Centralt boende i Canterbury

• Chelsea Flower Show

Upplev humor och experimentlusta 
på Great Dixters, romantiska miljöer 
i Pashley Manors trädgård, Walmer 
Castles magnifika trädgård med 
havsutsikt och Englands mest 
inflytelserika trägårdsförenings 
paradträdgård RHS Garden Wisley.  
Vi får information om trädgårdarna 
av deras egna trädgårdsmästare eller 
guider på plats.
     Njut av skönhet, färgrikedom och 
kreativitet i trädgårdarna. Upptäck 
nya växter, sätt att plantera och låt 
dig inspireras på vår resa i underbara 
grevskapet Kent.
     Vi reser genom den vackra engelska 
landsbygden precis när våren går 
över till försommar. Vi bor i charmiga 
Canterbury, känd för sin magnifika 
katedral, floden Stour och parken 
Westgate, innan vår resa avslutas i 
London.

Gruppresa 19–24 maj 2019

Engelska trädgårdar

Programmet, dag för dag
Dag 1 - 19 maj
Vid ankomst åker vi direkt till RHS 
Garden Wisley som är det engelska 
trädgårdssällskapet RHS:s (Royal 
Horticultural Society) mest kända 
visningsträdgård. Ett måste för 
alla trädgårdsintresserade som 
vill ha inspiration, idéer, plantor 
och ny odlingsteknik. Här hittar vi 
paradrabatter, trädgårdslundar 
och stenpartier, små idéträdgårdar, 
försöksodlingar och en vaker 
promenadpark. 
     Vi får en visning av trädgården 
och här finns också en stor butik för 
trädgårdsböcker och plantor. Det finns 
både restaurang och kafé på området 
för dig som vill ha en senare lunch eller 
fika. 
     Vi åker sen till vårt hotell i Canterbury 
och äter en gemensam middag på 
hotellet. 
(middag)

En resa för alla trädgårdsintresserade
boka senast 30/11 

och få 

400:- 
rabatt/person

Följ med oss på årets Garden party! Utöver en heldag på världens största blomstershow, 
RHS Chelsea Flower Show, besöker vi flera vackra, fantasifulla, inspirerande och 
förtrollande engelska trädgårdar. 
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Dag 2 - 20 maj 
Efter frukost beger vi oss till det gamla 
Tudorslottet Walmer Castle. 
Det har varit hem för kända personer 
som Hertigen av Wellington och 
drottningmodern. Inne i slottet kan vi 
följa Wellingtons livshistoria och även 
se originalstövlarna (Wellington boots = 
gummistövlar). 
     Utanför finns magnifika trädgårdar 
och skog som numera tillhör Lord 
Warden.
     I köksträdgården odlas de grönsaker 
och frukter som serveras i tesalongen.
Eftermiddagen är fri för att upptäcka 
Canterbury på egen hand. Canterbury 
är en charmig stad med vacker 
medeltida arkitektur. Här finns bland 
annat en av Englands äldsta katedraler, 
den vackra parken Westgate som omger 
floden Stour och mysiga butiker, kaféer, 
pubar och restauranger.
Middag på egen hand. 
(frukost)

Dag 3 - 21 maj 
Efter frukost beger vi oss iväg på en 
heldagsutflykt.
     Vi börjar med ett besök på Great 
Dixter House & Gardens som är  
trädgårdsskribenten och författaren 
Christopher Lloyds (1921-2006) berömda 
trädgård och livsverk. Han har skapat en 
experimentell blomsterträdgård kring sitt 
medeltida tudorhem. 
     Utgångspunkten i hans skapande av 
trädgården var att prova sig fram, ofta 
lät han växter fröså sig själva och på så 
sätt själva skapa en ny kombination.
Den färgsprakande trädgården är både 
vildvuxen och formklippt. 

Vi besöker även den prisbelönta, privata 
trädgården Pahsley Manor utanför 
Ticehurst som ligger runt ett vackert 
korsvirkeshus från 1500-talet. De olika 
trädgårdsrummen är olika i sin karaktär; 
vi kommer att se medelhavsinspirerade 
planteringar, en muromgärdad trädgård 
med rosenrabatter, fina statyer, 
fontäner, dammar, välskötta gräsmattor 
och ett landskap med härligt böljande 
kullar. I köksträdgården odlas örter och 
grönsaker till trädgårdens kafé.
     Vi får en visning av trädgården och 
dricker en klassisk engelsk Cream tea* i 
deras kafé.
Gemensam middag på hotellet.
(Frukost, cream tea och middag)

*Cream tea är te och scones med clotted 
cream (tjockare grädde) och sylt. 

Dag 4 - 22 maj
Efter frukost checkar vi ut från hotellet 
och beger oss till London. På vägen 
till hotellet får vi se lite av Londons 
sevärdheter som Tower of London, the 
City och Tower Bridge. Vi checkar in på 
hotellet och lämnar våra väskor. 
     För de som vill får vi nu en två timmars 
vandring med vår svenska guide i 
London.
     Därefter blir det egen tid för att 
upptäcka London, eller om man vill 
se mer trädgårdar kan man besöka 
till exempel Kew Gardens, Hyde Park 
eller Centrala Londons bäst bevarade 
hemlighet Chelsea Physics garden (en 
apotekarträdgård från 1673 med 5 000 
medicinalväxter, en liten oas med ett 
unikt mikroklimat bakom en mur vid 
Themsen)
     Vill man åka på sightseeing eller gå 

på musikal kan man i förväg köpa sina 
biljetter hos Boxoffice. 
     Ni tar er enkelt runt i Londons 
kollektivtrafik med det Oyster card som 
ingår i resan och är laddat med £20.
 
Dag 5 - 23 maj
Efter frukost beger sig de som vill 
tillsammans med vår färdledare till 
Chelsea Flower Show, det går också bra 
att åka dit på egen hand. 
Middag på egen hand.

Dag 6 - 24 maj
Efter frukost checkar vi ut och beger oss 
till flygplatsen för hemresan.
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Pris 6 dagar fr. 16.990:-
Vid boende i del i dubbelrum.

Avresa från Göteborg 17.990:-
/person del i dubbelrum
Avresa från Stockholm 16.990:-
/person del i dubbelrum
Avresa från Köpenhamn 16.990:-
/person del i dubbelrum

I priset ingår

• Flyg t/r inklusive dagsaktuella 
skatter

• Boende del i dubbelrum bättre 
mellanklasshotell

• Entré till Chelsea Flower Show
• Entré till RHS Wisleys trädgård, 

inklusive guidad tur
• Entré till Great Dixter House & 

Gardens, inklusive guidad tur
• Entré till Pashely Manor Gardens, 

inklusive guidad tur
• Entré och guidad tur på Walmer 

Castle
• Guidad tur i London
• 2 middagar
• Cream tea
• Oyster Card för transporter i 

Londonprogram 
• Svensk färdledare från Resia

Tillägg 
Enkelrumstillägg 3.500:-
Avbeställningsskydd vid boende i 
enkelrum 975:-
Avbeställningsskydd vid boende i 
dubbelrum 825:-
Försäkring 230:-

Måltider och entréer ej angivna i 
programmet.

För fullständiga rese- och 
avdragningsvillkor vänligen se 
er specifikation vid beställning. 
Reservation för ev. prisändringar av 
skatter, valutakursändringar eller 
liknande utanför Resias kontroll. 

Resfakta
Flygbolag 
SAS

Hotell 
Best Western Abbot Bartons ***  i 
Canterbury. 
Hotellet ligger bara 10 minuters 
promenad från Canterburys 
centrum och 1 km från Canterburys 
katedral. 

The Copthorne Tara Hotel****  i 
London
Centralt beläget i stadsdelen 
Kensington. Runt hörnet finns Hyde 
Park, Holland Park, Kensington 
Palace och shoppingen på 
Kensington Highstreet.
Närmsta tunnelbanestation är 
High street Kensington station med 
linjerna Disctrict och Circle Line,  ca 
3 minuters promenad från hotellet.


