
 
 

 

 

 

England – slott och trädgårdar 

19 -26 april 2018 

En vårresa genom sydöstra England 

i samarbete med Mariehamns pensionärsförening, 

Mariehamns Församling och Norra Ålands Pensionärer 

Vår resa till södra England bjuder på vackra grevskap, idylliska vägar och storslagen natur.  Här finns 

spännande historia och mytomspunna platser där besök vid fantastiska slott och prunkande 

trädgårdar varvas med stopp vid anrikt ölbryggeri och vinprovning hos Englands mest kända 

vinproducent.   Vi kör längs slingrande, vackra vägar och gör nedslag i historien och litteraturen då vi 

besöker Hastings och vandrar i Virginia Woolf fotspår.  Dessutom får vi uppleva fantasifulla 

konstnärshem, vacker arkitektur, pittoreska byar och engelsk pubkultur.     

Under våra upplevelserika dagar besöker vi det kungliga slottet Windsor, dricker Afternoon Tea vid 

Hever Castle och ser de berömda trädgårdarna vid Sissinghurst Castle och Great Dixter.   Utanför 

Eastbourne ser vi de branta klipporna ”Seven Sisters” störta ner i havet och i Brighton ser vi 

karusellerna snurra runt, runt längst ut på den berömda piren.  Vi äter gott på både engelska pubar 

såväl som på Jamie Oliver restaurang vår sista kväll.  Vi reser tillsammans med vår egen lokala 

svenskspråkiga Englandsguide och från Åland följer resevärd med.  

Varmt välkommen! 

  



 
 

 

 
 
 
DAG 1: TORSDAG 19 APRIL 2018                                                      MARIEHAMN –  WINDSOR 
 
Utresa med Rosella och frukost ombord.  Transfer till Arlanda.  Vi lämnar Arlanda vid 13:30 och flyger 
till London.   Vi landar i London vid 15-tiden och möts av vår svensktalande guide som är med oss 
under hela resan.  Vår buss tar oss till Windsor, en stad med trevlig småstadskänsla.  Vi checkar in på 
vårt hotell vid 17-tiden och senare på kvällen gemensam middag på hotellets restaurang.   

 
DAG 2: FREDAG 20 APRIL 2018                                        WINDSOR-HEVER CASTLE-HASTINGS 

 
Efter frukost checkar vi ut från hotellet och vår rundresa tar sin början på riktigt. 
 
En av Englands allra största sevärdheter är Windsor Castle som sägs vara världens äldsta slott som 
fortfarande bebos av kungligheter. Tillsammans med Buckingham Palace i London och Holyrood 
Palace i Edinburgh är Windsor ett av de viktigaste officiella residensen för den brittiska 
kungafamiljen.  Drottning Elizabeth II tillbringar många helger varje år vid slottet och använder det 
för både statligt och privat bruk och den kungliga flaggan är hissad när hon är här.    Vilhelm 
Erövraren började bygga slottet på 1000-talet och allt sedan Henry I:s tid har kungligheter bott här 
regelbundet.  Här guidas vi runt på engelska med audioguide och under vårt besök får vi oss berättat 
slottets historia, vi ser delar av de kungliga gemaken och bländas av skatterna från den kungliga 
samlingen. Staden Windsor är full av historia och charm och här finns en myllrande stadskärna med 
trevliga butiker och bra restauranger.   Här ges tid för shopping och lunch på egen hand. 

Vi lämnar Windsor och kör in i det vackra grevskapet Kent som Henrik VIII döpte till “Englands 
trädgård”.  I grevskapet finns runt 180 trädgårdar som är öppna för allmänheten och vi besöker 
Hever Castle med sina prisbelönta trädgårdar och parker.  Slottet är från 1200-talet och var en gång 
Anne Boleyns barndomshem.  Anne Boleyn var en av Henrik VIII:s sex fruar och avrättades 1536 på 
order av sin make som då själv blev ägare till slottet.   1903 köpte William Waldorf Astor slottet och 
anlade de underbara trädgårdarna.  Med sina formklippta buskar, labyrinter och fantastiska rosor 
sägs trädgården vara sydöstra Englands mest romantiska trädgård.  Den italienska trädgården är fylld 
av skulpturer och statyetter och rosenträdgården sägs ha över 4000 rosenbuskar.   Vi går en guidad 
trädgårdstur och njuter av en klassisk High Tea, mera känt som Afternoon Tea, innan vi åker vidare 
mot Hastings. 

Vid 18-tiden kommer vi till vårt hotell.  Vi äter gemensam middag på hotellet på kvällen. 

DAG 3: LÖRDAG 21 APRIL 2018         BATTLE– GREAT DEXTER– CHAPEL DOWN VINEYARD 

Efter frukost åker vi till den lilla staden Battle där slaget vid Hastings ägde rum 14 oktober 1066.  De 
normandiska styrkorna kom över engelska kanalen och vann här en första viktig seger i kampen om 
Englands tron vilket finns förevigat i den berömda Bayeux-tapeten.  Staden Battle ligger endast 8 km 
utanför Hastings och där slaget utkämpades finns numera gröna fridfulla fält.   
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Vi fortsätter mot Great Dixter där trädgårdslegendaren Christopher Lloyd skapade sin berömda 
trädgård.  Här bryts det smakfullt engelska av mot det lätt anarkistiska och färgkombinationer av 
vanligt slag lyser med sin frånvaro.  Hans planteringar och idéer ansågs som smått galna på sin tid 
men idag är många av dem högst aktuella. Trädgården är lustfylld, vacker och rolig på en och samma 
gång och är ett eldorado för trädgårdsentusiaster.   Här ges tid för rundvandring och kanske ser vi 
resultatet av detta besök så småningom i våra åländska trädgårdar.  Vår lunch äter vi i Tenterden på 
traditionell engelsk landsbygdspub. 
 
Vårt nästa besöksmål mål är Chapel Down som är Englands största vinproducent. I grevskapet Kent 
har man samma kalkrika jord som i Champagne och här finns några av Englands finaste vingårdar.   
Under senare år har den engelska vinproduktionen nått internationell ryktbarhet och de 
mousserande vinerna tävlar i dag med de franska om både kvalitet och utmärkelser.  På Chapel Down 
guidas vi runt och visningen avslutas med provsmakning.   Mousserande vin från Chapel Down 
serverades på prins Williams och Kate Middletons bröllop 2011.  Efter vårt besök på Chapel Down 
återvänder vi till vårt hotell i Hastings.  Kvällen fri och middag på egen hand. 
 
  

DAG 4: SÖNDAG 22 april 2018         SISSINGHURST CASTLE   &  SHEPHERD NEAME BRYGGERI 
 

Vi lämnar hotellet vid 09-tiden och ägnar förmiddagen åt en av de mest berömda trädgårdarna i 

England, Sissinghurst Castle Gardens.  Sissinghurst Castle, med anor från medeltiden, hade sin 

storhetstid under 1500-talet men är idag en ruin bestående av en huslänga och ett torn.  Den 

berömda trädgården skapades av författarinnan Vita Sackville-West och hennes man Sir Harold 

Nicolson som köpte godset 1930. Vita älskade gammaldags rosor och planterade dessa i överflöd 

tillsammans med clematis och kaprifol.  Tillsammans med sin man, som var inspirerad av italiensk 

renässans, skapade Vita en trädgård med många spännande rum och effektfulla blickfång.  Här ser vi 

en s k "cottage garden" med blommor i starka färger,  ett ”wood-land” med skuggtåliga växter och 

sist men inte minst den världsberömda vita månskensträdgården med sin enorma klätterros.   Vi får 

tid att på egen hand promenera omkring och bli inspirerade och från tornet har man en perfekt utsikt 

över den vackra trädgården.   Här finns en trevlig restaurang för kaffetår och en presentshop med 

växtförsäljning för den hugade. 

Shepherd Neame är ett av Storbritanniens äldsta och mest legendariska bryggerier med ölsorter som 
de flesta britter och även många nordbor känner till.  Bryggeriet ligger i Faversham i Kent, som även 
är Englands centrum för humleodling, och här har bryggts öl sedan 1698.   Bryggningen i Faversham 
har anor ända tillbaka till 900-talet och här om året blev de hovleverantörer till det brittiska 
kungahuset.   Efter en välsmakande lunch på bryggeriet går vi en guidad tur och självklart skall vi 
även smaka på den kungliga drycken. 
 
Tillbaka till hotellet i Hastings mot kvällningen.  Kvällen fri och middag på egen hand. 
  

 

 



 
 

 

 

 

 DAG 5: MÅNDAG 23 april 2018                                          HASTINGS - BEACHY HEAD - BRIGHTON 

 
Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell.  Vi följer kusten genom Eastbourne och vid 
naturreservatet Beachy Head har vi en strålande utsikt över den långsträckta klippkusten ”Seven 
Sisters” med upp till 150 m höga kalkstensklippor som dramatiskt stupar ner i engelska kanalen. 
Vandringslederna vid kullarna ”Seven Sisters” sägs vara bland de vackraste man kan hitta och vi gör 
flera fotostopp på vår färd till Brighton. 
 
Vid lunchtid kommer vi till Brighton, Englands kanske största och förnämsta badort. Brighton kallas 
även “London by the Sea” och har ett kungligt slott, elegant arkitektur, bra shopping, museer och 
attraktioner så som strandpromenaden och den viktorianska piren som byggdes 1899.     
 
Efter vår lunch går vi en guidad stadspromenad i Brighton.  Under vår promenad ser vi bl a ”Royal 
Pavilion”, lustslottet som är en av Englands mest kända byggnader och vi ser den berömda piren med 
ett litet nöjesfält längst ut på bryggan.  I de gamla kvarteren  ”The Lanes” vandrar vi i de vindlande 
gränderna och här hittar vi en blandning av antikbodar och smyckesbutiker, caféer och chica 
restauranger.  Vi ser också Brighton Dome där ABBA vann Eurovision Song Contest 1974.   
 
Vi checkar in på vårt hotell vid 16:30-tiden.   Kvällen fri och middag på egen hand. 
 

 
DAG 6: TISDAG 24 april 2018             FRI DAG I BRIGHTON 

Idag fri dag med tid för egna äventyr.  Kanske får Brighton Pier ett besök?  De flesta turistorter på 
den engelska sydkusten har en nöjespir som går långt ut i vattnet, men Brighton Pier är den mest 
välkända och det är även den som ses figurera i många filmer. Här hittar du en spelarkad och små 
stånd som säljer skaldjur, fish and chips, smycken och souvenirer.  Här finns också en pub och längst 
ut på den 500 m långa piren ligger det lilla nöjesfältet.    

Kvarteren vid ”The Lanes” bjuder på utmärkt shopping där vi kan handla unika handgjorda smycken 
på Chrome Hearts och bli förförda av den underbara chokladkonfekten på Choccywoccydoodah.   Här 
kan vi också sätta oss ner på ett kafé och betrakta folklivet medan vi njuter av Klassisk High Tea. 

Välkommen till British Airways i360, världens högsta rörliga observationstorn 138 meter upp i luften! 
Här måste besökarna gå igenom en säkerhetskontroll liknande den på en flygplats för att få åka upp 
till toppen i det inglasade "tefatet".  ”Tefatet” glider sakta upp och vi får en 360-gradig panorama-
utsikt över Brighton och Engelska kanalen.  När vädret är klart kan man se fyra mil åt alla håll. 

Brighton har rykte som matstad och här hittar vi allt från eleganta restauranger, häftiga barer och 
mysiga caféer till traditionella fish & chips-ställen.  Här kan man njuta av mat och dryck vid den 
vackra strandpromenaden eller slå sig ner och njuta av solnedgången på Brighton Pier.            
Gemensam middag på kvällen. 

 

 



 
 

 

 
 
DAG 7: ONSDAG 25 april 2018                         CHARLESTON HOUSE – MONK´S HOUSE 
 
Efter frukosten bär det av till konstnärshemmet Charleston House.   Här vistades Bloomsburygruppen 
från 1905 fram till tiden före andra världskriget.  Gruppen var en brokig och radikal samling människor 
från engelsk medel- och överklass som hade tydligt inflytande på kulturlivet.  De hade ständiga möten 
och diskussioner och gruppen höll ihop mer eller mindre under hela livet.  De mest kända 
medlemmarna var författaren Virginia Woolf, EM Forster, Vanessa Bell och Duncan Grant.   Charleston 
House är fyllt av textilier, keramik, tavlor och väggmålningar.  I trädgården finns allehanda växter, 
skulpturer och konstverk. Kläddesignern Gudrun Sjödén hämtat inspiration från Bloomsburygruppen 
och rocklegenden Patti Smith har både fotograferat och ställt ut i Charleston House.  Vi går en guidad 
rundtur i hus och trädgård sedan egen tid samt lunch på egen hand. 
 
Efter lunch åker vi vidare till Virgina Woolfs magiska ”Monk’s House” där hon bodde med sin man 
Leonard Woolf.  Huset var i mycket primitivt skick med vare sig rinnande vatten eller uppvärmning då 
paret Woolf köpte det.  Men med inkomsterna från sina romaner kunde Virginia bekosta en 
upprustning och så småningom fick hon också en egen skrivarlya längst bort i trädgården.  Under tiden 
paret bodde här hade de många besökare från Bloomsburygruppen och Virginia vandrade ofta över 
hedarna till Charleston House för att umgås med vännerna.  Vi får titta in i huset och ser naturligtvis 
även den charmerande lilla trädgården.    Tillbaka i Brighton vid 16-tiden.  Avslutningsmiddag på Jamie 
Oliver´s trevliga restaurang. 

 
DAG 8: TORSDAG 26 april 2018        ENGLAND - MARIEHAMN 

 
Efter tidig frukost och utcheckning lämnar vi Brighton och kör mot flygplatsen London Heathrow.  Vi 
flyger från London 11:20  och landar på Arlanda vid 14:55.    Vi åker via Flygfyren i Norrtälje innan vi 
bussen kör oss.  till Kapellskär.  Rosella avgår kl 19: Ankomst Mariehamn vid 22:30. 
 
INFO 

 
PRIS: 1775 €/person i dubbelrum.  Enkelrumstillägg: 385 €.  Minimum 25 personer. 
I resans pris ingår: Boende på 3-stjärniga hotell inklusive frukost, transporter enligt program, båtresa 
t/r, flygresa Arlanda-London t/r, inträden enligt program, halvpension i England lunch eller middag 
inklusive måltidsdrycker, frukostbuffé på Rosella på utresan, resevärd från Åland, svenskspråkig 
lokalguide under vår Englandsvistelse samt lokala engelsktalande guider. 
 
Tillkommer:  
 Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd.  
Bokningsvillkor 
Anmälningar före den 15.1.2018. Minst 25 deltagare.  Anmälningsavgift 250 euro, slutbetalning 
förfaller 4 veckor före avresa. Med reservation för programändringar. 

Avbokningsvillkor 
Särskilda villkor gäller för denna resa. Kontrollera din reseförsäkring och avbeställningsskyddet. 
Fram till 15.1.2018 anmälningsavgiften                              
Efter 15.1 kostnad 25% av resans pris 
Efter 23.2 kostnad 50% av resans pris             
Efter 15.3  kostnad 85% av resans pris 
Efter 4.4 kostnad 100% av resans pris              
 

http://www.gudrunsjoden.com/se
http://www.youtube.com/watch?v=R-TrNzM-r2M


 
 

 

 
 
ANMÄLAN 
 
AXTOURS RESESBYRÅ  Storagatan 14, 22 100 Mariehamn ,Tel 018- 512 17.                                     

www.axtours.ax, e-post: groups@axtours.ax   Resebyrån håller öppet måndag – fredag 9 -16. 

 
BOENDE 
 
 

Windsor 19-20 april 2018, Harte & Garter Hotel             

Adress: High St, Windsor, Royal Berkshire, SL4 1PQ 

Ett charmigt bättre mellanklasshotell mitt i Windsor city 

center, en kort promenad från Windsor Castle, shopping och 

ca 10 minuter från Themsen. Ursprungligen två 1300-talets 

krog: The Garter Inn och The White Harte, vilka blev byggt om 

till ett hotell på 1800-talet. Hotellet har gammaldags charm 

med moderna faciliteter.   TV, telefon, wifi samt 

te/kaffekokare.  Hotellet har en restaurang, bar samt spa. 

https://www.harteandgarterhotel.com/  

 

Hastings 20-23 april 2018, Royal Victoria Hotel               

Adress: Marina , St Leonards On Sea, East Sussex  TN38 0BD 

Ett elegant mellanklass hotell vid havet i Hastings. Hotellet 
byggdes 1828 och har haft Queen Victoria som en gäst.  
Traditionell engelsk interiör med heltäckningsmattor och 
blomstergardiner.  Vacker marmortrappa i lobbyn, restaurang 
med svindlande utsikt och pianobar.  TV, telefon, wifi samt 
te/kaffekokare.  http://royalvichotel.co.uk/ 
 

 

Brighton 23-26 april 2018, Hotel Jury’s Inn                       

Adress: 101 Stroudley Road, Brighton, BN1 4DJ 

Modernt bättre mellanklass hotell i Brighton city center, nära 
till shopping och restauranger samt kort promenad till 
stranden. De generösa rummen har TV, telefon, wifi samt 
te/kaffekokare.  Hotellet har restaurang och bar.  
https://www.jurysinns.com/hotels/brighton 
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