
Vår resa tar oss till grevskapet Oxfordshire, vid övre Themsenfloden, och södra Eng-
lands grevskap Somerset, Wiltshire, Dorset, Devon och Cornwall. Gröna kullar, låg-
länta hedar och romerska minnesmärken. Tillsammans med vår englandskännare 
Jöran Nielsen får vi uppleva vardagsliv, det lokala köket samt storslagen natur. 

Sydvästra England 
  - med Cornwall och Morden i Midsomer

DAG 1: LONDON - OXFORD
Vi flyger direkt till London. Väl i England 
möts vi av vår reseledare Jöran och tar oss 
västerut mot Oxford. På vägen stannar vi 
för bensträckare innan vi når vårt hotell 
för incheckning och middag. (M)

DAG 2: MORDeN i MiDsOMeR
Bland lummiga trädgårdar och pittoreska
hus löser den metodiska och eftertänk-
samma kommissarie John Barnaby mys-
tiska mordfall i kriminalserien, Morden i 
Midsomer. Vi gör en tur i seriens tecken, 
ser olika inspelningsplatser. Lite egen tida 
att strosa runt och äta lunch under dagen. 
Gemensam middag på kvällen. (F, M)

DAG 3:  OXFORD - cORNwALL
Till landskapet Devon och Exeter, här ges
möjlighet att besöka domkyrkan grundad i 
början av 1100-talet, samt att äta lunch. Vi 
kör över den vidsträckta Dartmoor heden 
mot Bodmin och herrgården Lanhydrock, 
en pampig viktoriansk egendom, ansedd 
som den vackraste i grevskapet. Vi får tid att 
promenera runt i några av husets 61 rum 
och kanske njuta ”a nice cup of tea”. Sedan 
genom Cornwall till Newquay, en av de po-
pulära kuststäderna, som blir vårt hem för 
de kommande tre nätterna. Middag. (F,M)

DAG 4: sT MicHAeLs MOUNT & LANDs eND
En heldagstur i Cornwall. Vi besöker Porth-
curno, berömt för sin vackra utomhusteater 
och Rowena Cades livsverk, Minack Theatre, 
med havet som kuliss. Efter väntar ett besök 
vid granitklipporna Lands End, grevskapets 
mest besökta sevärdhet. I trevliga Penzance 
uppehåll för lunch. I närheten ligger St. Mi-
chaels Mount, klippön som utgör en när-
mast magisk syn där den höjer sig ur vatt-
net. Middag på hotellet. (F, M)

DAG 5:  TRebAH GARDeN OcH TRURO
Halvdagsutfärd där vi besöker de spek-
takulära Trebah gardens, ett subtropiskt 
paradis. Trebah är ett resultat av 175 års 
forskning och byggnation. Trädgården 
mynnar ut i en privat strand. Vi fortsätter 
till Cornwalls huvudort Truro. Här finns 
möjlighet att shoppa och äta lunch. Res-
ten av dagen ledigt för egna upptäckter. 
Middag på hotellet. (F, M)

DAG 6: eDeN PROJecT - bRisTOL
Cornwall har blivit trendigt och kallas nu-
mera Englands Riviera. Tidigare var det
Storbritanniens fattigaste landskap och
utvinning av porslinslera var en av få in-
komster. I en av de övergivna lerkratrarna
har Tim Smit skapat det så kallade Eden
Project, en sänka full av skimrande jätte-
bubblor. Det är gigantiska växthus med 
plats för såväl vattenfall som regnskog. 
Vi lämnar Cornwall för sydvästra Englands 
största stad, Bristol.  Efter incheckning blir 
det gemensam middag. (F, M)

DAG 7: bATH - HeMResA
Förmiddagen ägnas åt Bath, en upple-
velse för alla historieintresserade. Hela 
den gamla stadsdelen finns, som enda 
engelska ort, med på Unescos världsarvs-
lista. Orten blev populär under 1700-talet 
när de rika drogs till staden och dess häl-
sobad och källor. Vi besöker de romerska 
baden samt katedralen och ges tid att på 
egen hand upptäcka Bath och äta lunch. 
Till Gatwick för hemresa. (F)

Arrangör: Reseskaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

information & anmÄLan:
SPf mälarhöjden, ann falk
telefon: 08-97 26 62
E-post: ann.m.falk@gmail.com

Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade. 

Jöran nielsen
Skånepåg med bas i Landskrona. Kanske vår mesta rese-
ledare, ständigt på resande fot. Brinner för sina resmål, bl 
a Skottland, Irland, England, Tyskland & självklart Skåne-
land. Mycket påläst om länders historia och kultur samt 
de ädla dryckerna vin och whisky. Söker gärna lite udda 
pärlor och ger alltid lite mer än förväntat. 

FAKTA
eRT PRis: 14 450 KR
ORD PRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
AVRESA:  15 SEP 2018
i PriSEt ingår
• Svensk reseledare
• Arlandatransfer (från Sthlms län) t/r
• Flyg Arlanda-London t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Besök i TV-seriens ”Midsomer”
• Besök Lands End & St Michaels Mount
• Utfärd Trebah Garden
• Besök Eden Project
• Besök Bath
• Övriga besök enligt program

tiLLÄgg
Enkelrum:          2 900 kr

PrELiminÄra fLygtidEr (norwegian)
UT: Arlanda-London, 07.30-09.05
HEM: London-Arlanda, 19.55-23.15

Med reservation för ändringar utom vår kontroll


