
  

 

 

 

Rosornas tid  

11 – 16 juni 2018 

En försommarresa genom sydöstra England 

Resan i samarbete med Hörselskadades Förening i Stockholm 

  

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 Chartwall och Winston Churhills hem och vid Monks House vandrar vi i Virginia Woolf 

fotspår.  Dessutom får vi uppleva fantasifulla konstnärshem, vacker arkitektur, pittoreska byar och 

engelsk pubkultur.     

Under våra upplevelserika dagar dricker vi 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 lokala restauranger.  Reseledare från 

Hörselskadades Förening i Stockholm är med under hela resan.    

Varmt välkommen! 



  
 

 

 
 
 
DAG 1: MÅNDAG 11 JUNI 2018              ARLANDA- CHARTWELL – HEVER CASLTE- EASTBOURNE 
 
Flyg från Arlanda kl 0755 med ankomst London Heathrow 0935 lokal tid.   Vår buss möter upp och på 
väg ner till den engelska sydkusten besöker vi Winston Churchills familjehem i Kent – Chartwell 
House – där han vistades under sin lediga tid som premiärminister och där han fann inspiration på 
äldre dagar. Vi äter lunch på Chartwell innan tid ges för besök i huset och promenad i den vackra 
trädgården. 

 
Vi fortsätter genom grevskapet Kent som Henrik VIII döpte till “Englands trädgård”.  Här 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 Eastbourne. 

Vid 19-tiden kommer vi till vårt hotell i Eastbourne.  Incheckning och egen tid. 
 
 
 
 
     



  
 

 
 
 
 
 
DAG 2: TISDAG 12 JUNI 2018                                        GREAT DIXTER – CHAPEL DOWN WINEYARD 

Efter frukost har vi en guidad tur i Eastbourne.  Eastbourne är en klassisk badortsstad och här hittar vi 
den klassiska engelska piren som sträcker sig långt ut i havet. Staden har vackra viktorianska 
byggnader och här bor ca 90 000 invånare. 

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.   Guidad rundvandring i trädgården och kanske ser 
vi resultatet av detta besök så småningom i våra svenska 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 Eastbourne.  Kvällen fri och middag på egen hand. 
 
  

 



  

 
 
 
DAG 3: ONSDAG 13 JUNI  2018                                                               BEACHY HEAD - BRIGHTON 

 
Efter frukost följer vi 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.    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.  Idag njuter vi till lunch av det som 
vi nog alla förknippar med England -  Fish and Chips! 
 
Efter vår lunch går vi en guidad stadspromenad.  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 har tid för egna strövtåg 
innan vi åker tillbaka till Eastbourne och vårt hotell vid 16:30-tiden.   Kvällen fri och middag på egen 
hand. 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DAG 4: TORSDAG 14 JUNI  2018       SHEPHERD NEAME BRYGGERI & SISSINGHURST CASTLE      
 

Idag kör vi mot det nordvästra hörnet av grevskapet Kent.  Vi skall besöka Shepherd Neame som 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.    

Eftermiddagen ägnas 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 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. 

Tillbaka till hotellet i Eastbourne mot kvällen.  Kvällen fri och middag på egen hand. 
  

 

 



  
 

 

 

DAG 5: FREDAG  15 JUNI  2018                         CHARLESTON HOUSE – MONK´S HOUSE 

 
Förmiddagen är fri för egna upplevelser och lunch på egen hand.   
 
Vid 12:15 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. 
 
Vi fortsätter 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 Eastbourne vid 16-tiden.  Gemensam avslutningsmiddag   

 
 
 
 

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


  
 
DAG 6: LÖRDAG 16 JUNI 2018              ENGLAND - ARLANDA 

 
Efter frukost och utcheckning lämnar vi Eastbourne och kör mot flygplatsen London Heathrow.  Vi 
flyger från London 13:50  och landar på Arlanda vid 17:20 . 
 
Vi reserverar oss för ändringar i programmet. 
 
INFO 

 
PRIS:  13.395:- /person i dubbelrum.  Enkelrumstillägg 1100:-.  Minimum 20 personer. 
”Boka-tidigt-rabatt” på 400:-,  t o m 15/12 2017.  Då är priset 12.995:-/person i dubbelrum.   

 
I resans pris ingår: Boende på 3-stjärnigt hotell inklusive frukost.  Alla rum har vattenkokare, te, 
kaffe, varm choklad, småkakor och vattenflaskor inkluderat i priset.  Flygresa Arlanda-London t/r, 
egen buss med transporter enligt program, inträden och guidade turer enligt program, halvpension i 
England, lunch eller middag inklusive måltidsdrycker, Afteroon tea, vinprovning på Chapel Down, 
ölprovning på Shepherd Neame, resevärd från Hörselskadades Riksförbund samt lokala 
engelsktalande guider. 
 
Tillkommer:  
 Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd.  
Bokningsvillkor 
Minst 20 deltagare.  Anmälningsavgift 1500:-,  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 februari 2018 anmälningsavgiften                              
Efter 15 februari kostnad 25% av resans pris 
Efter 5 april kostnad 50% av resans pris             
Efter 11 maj kostnad 75 % av resans pris 
Efter 25 maj kostnad 100% av resans pris       
 
 

      



  
 

 
 
ANMÄLAN 
 
Anmälan görs till:   

Hörselskadades Förening i Stockholm kommunikatör Anne Sjökvist, telefon 08-462 24 31.                                               

E-post: anne.sjokvist@hrfstockholm.se 

BOENDE 

 
 

 

 

The Devonshire Park Hotel, Carlisle Road, Eastbourne 

Ett familjeägt, litet viktorianskt hotell med 29 rymliga rum och 6 sviter som ligger mittemot 

Devonshire Park i hjärtat av Eastbourne. Hotellet har 2 lounger, en restaurang och en bar.  Alla rum 

har vattenkokare, te, kaffe, varm choklad, småkakor och vattenflaskor inkluderat i priset.   Hårtork, 

strykjärn och strykbräde finns i alla rum.   Hotellet erbjuder gratis. WiFi.  Endast en kort promenad till 

havet och den kända ’Eastbourne Pier’ och ”The Promenade”. 

  

 

 

Storagatan 14, 22100 Mariehamn, Åland. 

Kontaktperson: Yvonne Cronström,  yvonne@axtours.ax  Tel direkt:+358 18 512 17 

mailto:yvonne@axtours.ax

