Englands Guldkorn
med Midsomer och Oxford

21-28 augusti 2019

I södra England finner man några av de mest charmiga, idylliska och genuina
delarna. De kuperade landskapen The Chilterns och The Cotswolds är
sinnebilden av hur England var innan den stora industrialismen tog sin
början under 1800-talet.
Tack vare de omtyckta TV-serierna om kommissarie Barnaby, den unga och
den gamla Morse och den senaste i raden Downtown Abbey har fler fått upp
ögonen för dessa landskap och byar. De orter vi ska besöka har alla funnits
som bakgrund i de olika serierna. Under vår 8 dagars rundresa får vi chansen
att utforska dessa idylliska platser.

Dag 1
Avresa tidigt från Arlanda till London. På plats börjar vi vår rundresa i Midsomer som egentligen består
av flera olika delar av grevskapen Berkshire och Oxfordshire. Första orten vi besöker är Henley-onThames som är en pittoresk stad vid floden Themsen, denna stad har funnits med i otaliga avsnitt om
Tom Barnaby och hans underlydande Ben Jones. Vi fortsätter sedan till Wallingford som är en av de
mer frekventa inspelningsplatserna i TV-serien. Övernattning och middag i byn Dorchester-on-Thames.
(Dagsetapp 60 km) (M)

Dag 2
Resan fortsätter genom Midsomer till universitetsstaden Oxford. Här gör vi en guidad promenad med
tonvikten lagd på figurerna Morse, Lewis och Endeavour (unge Morse) och vi får även besöka de olika
college-byggnaderna. Vi passar på att äta dagens lunch i Oxford innan vi fortsätter mot Blenheim
Palace som är ett av Englands mest intressanta och kända slott. Vi tillbringar eftermiddagen vid slottet.
Slutmålet för dagen är byn Bourton-on-the Water, mitt i området The Cotswolds. Här bor vi 3 nätter på
ett centralt beläget hotell. (Dagsetapp 70 km) (F, L)

Dag 3 och 4
De kommande två dagarna ska vi upptäcka landskapet Cotswolds som är sinnebilden för lantlig idyll
med sina ängar, skogar, åsar och gröna dalar. Här är gräset grönare, sconesen och teet godare och
trädgårdarna mer prunkande än på andra platser i England. Vi kommer att åka på smala, vindlande
vägar för att upptäcka det genuina Cotswolds.
Utflykt dag 3

Utflykt dag 4

I norra delen av Cotswolds ligger Stratford upon
Avon, William Shakespeares födelseort. Vi besöker
Anne Hathaways Cottage i grannbyn Shottery, ett
förtjusande gammalt hus med en prunkande
trädgård. Huset är välbevarat trots sina 500 år på
nacken. Ni får tid att utforska Stratford och njuta av
lunch på egen hand. Vi beger oss sedan söderut i
the Cotswolds, vi stannar till kort i byn Chipping
Campden som ger en smakbit av det traditionella
lantlivet . Vårt nästa stopp är byn Broadway där vi
avnjuter Afternoon Tea, denna typiskt engelska sed
är som en hel måltid. Vi är tillbaka i Bourton vid 17tiden. Dagsetapp 100 km (F, Afternoon Tea)

Dagens utflykt går genom den södra delen av the
Cotswolds. Förr i tiden var den stora inkomsten fåravel
så vi besöker Cotswolds Wollen Weavers som är ett
kombinerat museum, affär och fik. Nästa stopp är den
lilla byn Bampton som fått stor uppmärksamhet tack
vare TV-serien Downton Abbey. Flera scener är
inspelade här i Bampton. Vi stannar sedan till i den
charmiga byn Burford för lunch, här finns gamla hus
med affärer och restauranger att besöka. Vi avslutar
dagen i Stow-on-the-Wolds som varit Costwolds mest
betydande stad tack vare ullindustrin. Vi är tillbaka i
Bourton vid 16-tiden. Gemensam middag på hotellet.
Dagsetapp 80 km. (F, M)

Dag 5
Vi checkar ut från hotellet och fortsätter söder ut genom The Cotswolds mot Bath. På vägen stannar vi
till vid Bowood House and Gardens som är en 100 tunnland stor park som omger ett georgianskt adligt
palats från 1800-talet. Vi ankommer till Bath under eftermiddagen som faktiskt är Englands första
badort. Vi gör ett besök på de romerska baden som finns med på UNESCOS världsarvslista. Resten av
eftermiddagen tillbringas i Roman Baths som är en välbevarad badanläggning från romartiden.
Vi spenderar två nätter i Bath, vårt hotell ligger vackert beläget vid floden Avon med endast 15minuters
promenad till centrum. Dagsetapp 100km (F,L)

Dag 6
Dagen spenderas i Bath på egen hand. Det är en unik stad med enhetlig arkitektur, badanläggningar och
museer, ett tips är Jane Austen Centre som visar Bath under sin blomstringstid. För de som önskar kan
en halvdagsutflykt göras till orten Cheddar som är känt för sitt vackra läge i Mendip Hills och sin
osttillverkning. Denna utflykt bokas på plats, 100kr per person. Vi äter gemensam middag på kvällen.
(F,M)

Dag 7
Dagens utflyktsmål är Stonehenge som ligger i grevskapet Wiltshire som är världens mest kända och
mystiska fornlämningsområde. Namnet Stonehenge betyder de hängande stenarna och det förstår man
när man ser dem. De har forslats från ett område i södra Wales. Vi fortsätter sedan mot Salisbury där vi
tillbringar resten av dagen och kvällen. Vi anländer till vårt hotell där vi checkar in och äter sedan en
gemensam middag på kvällen. (F,M)

Dag 8
Vi checkar ut från hotellet och beger oss mot flygplatsen. På vägen ska vi göra ett sista stopp vid kanske
det mest sevärda av alla engelska slott nämligen Highclere. Här spelas stora delar av den populära TVserien Downtown Abbey in och vi får möjligheten att utforska slottet. Efter besöket har vi drygt en
timmes bussfärd till flygplatsen. Flyget till Stockholm avgår 18.15. (F)

Pris per person: 15 950:I priset ingår:

Tillkommer:

Flyg Stockholm-London t/r
Bussresa enligt program
7 nätter del i dubbelrum
Frukost alla dagar
4 Middagar
2 Luncher
Afternoon tea
Lokalguide i Oxford
Svensk färdledare från Stockholm
Entre till: Blenheim Palace,
Anne Hathaway Cottage
Bowood Garden, Romerska badet
Stonehenge och Highclere

Enkelrumstillägg: 3 700:Avbeställningsskydd: 6% av resans pris
Reseförsäkring

Våra hotell under resan:
1 natt i Dorchester-on-Thames
George Hotel
https://www.georgehoteloxfordshire.co.uk/
3 nätter i Bourton-on-the Water
The Chester House Hotel
http://www.chesterhousehotel.com/
F=frukost L=lunch M=middag
2 nätter i Bath
Travelodge Waterside
https://www.travelodge.co.uk/hotels/361/Bath-Waterside-hotel
1 natt i Salisbury
Best Western Hotel Red Lion
https://the-redlion.co.uk/

Tekniskarrangör:

