
Upptäck tillsammans

Engelska trädgårdar 20–25 maj 2018
Följ med oss på årets Garden party! Utöver en heldag på världens största blomstershow,  
Chelsea Flower Show, besöker vi berömda engelska trädgårdar. Vi kommer att njuta av de vackra 
trädgårdarna vid Hever Castles, Sissinghurst Castle och Salutation Gardens tillsammans.

0771-92 92 92   www.resia.se

Följ med och njut av skönhet, färgrikedom 
och kreativitet i trädgårdarna. Upptäck 
nya växter, sätt att plantera och låt dig 
inspireras! Kanske du liksom många andra 
som besökt Sissinghurst låter dig inspireras 
av den vita trädgården när du gör dina 
kommande planteringar där hemma. 
Vi upplever vacker engelska landsbygd 
precis när våren går över till försommar, 
förutom de vackra trädgårdarna besöker 
vi också Canterbury med sin magnifika 
katedral och charmiga kvarter, Vi  äter 
en klassisk Sunday roast och avnjuter en 
Afternoon tea deluxe med Champange.  

Resan avslutas i London , med en ledig 
eftermiddag för eget besök på t.ex. Kew 
Gardens eller om man vill byta trädgårdar till 
shopping och museum väljer man det. Tar sig 
runt gör man enkelt med Oyster Card som vi 
har laddat med £20 åt er.  

Som final på resan besöker vi sista dagen 
Chelsea Flower Show, biljetten ingår i priset!

Programmet, dag för dag
20 maj
Ankomst till London Heathrow 9.35
Vår svensktalanda guide tar oss ner 
genom Kent också känt som “The garden 
of England” till Hever Castle med sin 
prisbelönta trädgård.  Här upplever vi 700 
års historia när vi besöker slottet i Tudorstil 
där Anne Boleyn, Henry VII:s andra fru som 
också var mor till Eizabeth I växte upp. 
Den vackra trädgården är från början av 
1900-talet, William Waldorf Astor lät 
anlägga dem när han köpte slottet.  Här 
kan man också beundra ett formklippt 
schackspel och prova att hitta ut torrskodd 
ur den unika vattenlabyrinten. 

 Vi får en guidad tur i trädgården och har tid 
att själva ytterligare besöka trädgården och 
slottet. 

Vi äter en gemensam klassisk engelsk 
söndagsmiddag på vårt hotell på kvällen.

21 maj
Idag besöker vi Sissinghurst Castle, en 
av världens mest besökta trädgårdar 
och författarinnan Vita Sackville-West 
storstilade livsverk. Parken anlades av 
henne tillsammans med maken Harold 
Nicolson under 1930-talet. Trädgården är 
byggd i olika rum med en skön övergång från 
formell, stram elegans till det vilda och fria, 
det är en kombination av Vita och Harold. 
En ville ha arkitektur och, stramhet och 
linjer, den andra ville ha romantik, blommor, 
överflöd och frodighet.

 Det vita trädgårdsrummet måste vara ett 
av det mest kända i världen, den anlades på 
1950-talet med blommor och bladverk i vitt, 
gråvitt och grönt. 

På eftermiddagen besöker vi Canterbury, 
Englands kyrkliga centrum och ärkebiskops-
säte sedan 600-talet.Den gotiska katedralen 
är storslagen med magnifik interiör.  
Vi får även tid att på egen hand upptäcka 

ENGELSKA TRÄDGÅRDAR 
Upptäck engelska trädgårdar, pittoreska byar  
och Chelsea Flower Show



Upptäck tillsammans

Canterbury med sina charmiga kvarter, 
trevliga restauranger och anrika pubar. 
Entré till Canterbury Cathedral ingår. 
På kvällen äter vi en gemensam 3-rätters 
middag på hotellet.

22 maj
Idag besöker vi Salutation Gardens i 
Sandwich, en historisk stad  i sydöstra 
England. Salutations är ett litet 
trädgårdsparadis och ett måste för alla 
trädgårdsälskare att besöka.
Trädgårdarna anlades 1912 av Sir Edwin 
Lutyens och är indelade i symmetriska 
rum,  där varje rum har ett eget tema. 
Planteringsstilen är en dynamisk blandning  
av gammalt och nytt och rummen utvecklas 
hela tiden efter årstiderna. Här finns alltid 
något att upptäcka!

En klassisk Afternoon tea med Champagne 
serveras på Salutation Gardens. Det blir 
hembakta Scones, kakor och mycket annat 
gott. Vi äter en gemensam middag på 
hotellet.

23 maj
Efter frukost lämnar vi den Engelska 
landsbygden och åker mot  London.
VI får på vågen till hotellet en Panorama 
tur förbi  de kända landmärkena som Big 
Ben, London Eye och Westminster Abbey.  
Vi checkar in på hotellet och  vi  får  sen 
en 2 timmars guidad vandring i London 
tillsammans med vår svenska guide.
Därefter tid att upptäcka stan och middag 
på egen hand. Vill man se mer trädgårdar 
är Kew Gardens väl värt ett besök. Annars 
är London fullt av intressanta museum och 
rolig shopping. 

Tips! Vill ni se musikal boka era biljetter via 
Boxoffice www.boxoffice.se

24 maj
Idag besöker vi Chelsea Flower Show. 
Vår färdledare tar er med in och sen har man 
dagen att på egen hand  njuta av världens 
mest populära trädgårdsmässa!
Middag på egen hand.

25 maj
Efter frukost beger vi oss till flygplatsen för 
att åka hem. Flyget tillbaka avgår 13.50.

Med reservation för ändringar av ordning av 
aktiviteter och vandringssträckor beroende på 
lokala förhållande. Mer utförligt program och 
information hittar du på resia.se

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum.
Avresor:
Stockholm  fr. 16.790:–
Göteborg  fr. 16.890:–
Köpenhamn  fr. 16.690:–

I priset ingår
• Flyg från vald avreseort till London i 

ekonomiklass
• Dagsaktuella  flygskatter
• Transfer till och från Flygplats
• 1 st Oyster Card laddat med £20 

för resor med buss, tunnelbana eller 
lokaltåg i London

• Svensktalande guide i Kent
• 3 nätter i delat dubbelrum på hotell 

Judds Folly*** i  Faversham 
• 2 nätter i delat dubbelrum på Amba 

Hotel Marble Arch
• Frukost varje morgon
• 3 middagar
• 1 Champange Afternoon tea
• Entré till; 

-  Heaver Castle och trädgårdar 
inklusive guidad tur i trädgården

-  Sissinghurst Castle & Garden
-  Canterbury Cathedral
-  Salutation Gardens – entré till 

trädgård och visning
-  Chelsea Flower Show

• Svensk Färdledare från Resia

Enkelrumstillägg: 4.530:–
Försäkring: 230:–
Avbeställningsskydd: 
Del i dubbelrum 825:– 
Del i enkelrum 1.155:– 

Reservation för ev. prisändringar av skatter, 
valutakursändringar eller liknande utanför 
Resias kontroll.
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Resfakta
Hotell
Judds Folly*** , Faversham,  Kent
www.juddsfollyhotel.co.uk

Amba Hotel Marble Arch****, London 
(närmsta tunnelbanestation Marble Arch)
www.amba-hotel.com/en/london/marble-arch.html

Flygtider
Avresa 20 maj till London Heathrow
Avresa på morgonen med ankomst i London 
tidig förmiddag. 

Hemresa 25 maj  från London Heathrow
Avresa från London ca kl. 14.00.


