
 

 
Vår resa till södra England bjuder inte bara på grönskande landskap och lantlig idyll där 
små byar ligger på rad bland böljande kullar med betande får – miljöer som tagna ur en 
brittisk tv serie! Här finns också mängder av spännande historia och mytomspunna platser 
där storslagna slott och praktfulla trädgårdar varvas med imponerande universitetsstäder 

och fantastisk arkitektur. Boende i Swindon samtliga nätter och svensktalande  
reseledare bosatt i England gör resan komplett – här finns något för alla! 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAG 1 – ARLANDA-LONDON-
SWINDON  
Buss från hemorten till Arlanda tidig 
morgon för avresa med Norwegians 
direktflyg till London Gatwick.  
Flyget avgår prel kl 10.35 och beräknas 
landa kl 12.10. På flygplatsen väntar vår 
engelska buss, chaufför och vår 
svensktalande reseledare Richard Sutton. 
Vi inleder vårt besök i England med att 
äta lunch tillsammans och därefter 
besöker vi Windsor Castle som ligger på 
vägen mot Swindon. Windsor Castle är 
Storbritanniens största och kanske mest 
välkända slott som grundlades av Vilhelm 
erövraren på 1000- talet. Slottets äldre 
delar ger fortfarande intryck av den 
medeltida borg som ursprungligen skulle 
försvara normandernas herravälde över 
södra England och är idag ett av Drottning 
Elisabeths officiella residens. Resan går 
sedan vidare mot Swindon och vårt hotell 
Jurys Inn där vi bor samtliga nätter. Med 
Swindon som utgångspunkt gör vi 
intressanta och trevliga utflykter. Kvällen 
avslutas med gemensam middag. 
Ca 18 mil med buss 
 
DAG 2 – ROMARNAS BATH 
Efter frukost tar vår buss och vår guide 
oss till Bath. Bath är vackert belägen vid 
floden Avon och räknas till en av Europas 
mest sevärda städer. Stad blev Bath 
redan 43 e.Kr. strax efter att romarna 
hade invaderat landet. De hälsosamma 
baden lockade hit romarna och de 
uppförde förutom ett tempel också en 
imponerande badanläggning. Än idag 
bubblar 45 gradigt vatten upp ur jorden 
och staden har återigen blivit en populär 
hälso- och kurort. Richard guidar oss runt 
i denna vackra och sällsamma stad. Vi äter 
lunch tillsammans och därefter blir det tid 
att på egen hand utforska Bath. 
Så småningom återvänder vi till Swindon 
och vårt hotell där kvällens middag 
serveras. Ca 15 mil 
 

DAG 3 – STONEHENGE OCH 
SALISBURY 
Efter frukost ger vi oss iväg igen på en 
spännande utflykt. Vårt första stopp gör 
vi vid Stonehenge.  Denna märkliga  
stensättningen från yngre stenålder är 
omgärdad av mystik. Historikerna tror att 
den har haft stor betydelse inom 
astronomi och också som kultplats. Resan 
går därefter vidare till Salisbury. Staden 
domineras av den magnifika katedralen 
dom är en av Englands största med en 
spira som mäter 123 meter och uppförd 
redan någon gång i slutet av 1000-talet. 
Här finns Magna Carta från 1200-talet 
som ses som grunden till det engelska 
parlamentet samt Englands äldsta ännu 
fungerande ur. Det blir också tid för en 
liten stund på egen hand. Under dagen 
äter vi lunch tillsammans. 
Kvällens middag serveras på en trevlig 
restaurang i Swindon – på gångavstånd 
från vårt hotell. Ca 15 mil 
 
DAG 4 – OXFORD OCH ROUSHAM 
GARDENS  
Också idag står det roliga utflykter på 
programmet. Det första målet för dagen 
är den anrika staden Oxford. Tillsammans 
med Richard upplever vi staden, som 
präglas av sitt månghundraåriga 
akademiska liv. Stadens världsberömda 
universitet består av 36 college, grundade 
mellan 1200- och 1500-talen. Äldst är 
University College, störst Christ Church 
College. De pampiga byggnaderna och 
miljöerna känns säkert igen från TV-
serier som "Morse" – den sarkastiske, 
operaälskande kommissarien, och "Lewis".  
Efter en trevlig lunch ägnar vi 
eftermiddagen åt den vackra trädgården 
Rousham Gardens. Trädgården anlades i 
slutet av 1600-talet av William Kent och 
man har verkligen bevarat den väl åt 
eftervärlden. Vi återvänder till Swindon 
och vårt hotell där middagen är 
framdukad. Ca 14 mil 
 

 
Avresa: 5/10 2017  
 
Pris:  12 690:-  
 
I priset ingår: 
Buss till Arlanda t o r, Flyg med 
Norwegian Air t o r från Arlanda 
inkl. skatter och avgifter.  Resa 
med engelsk helturistbuss enligt 
program,  del i tvåbäddsrum på 
hotell Jurys Inn i Swindon,  5 x 
frukost, 5 x middag – antingen 
serverad eller i bufféform,  5 x 
lunch – ingår ej hemresedagen, i 
programmet förekommande 
utflykter, entréer och guidningar, 
Svensktalande reseledare bosatt i 
England möter upp vid ankomst till 
London och följer oss under hela 
resan.  
 
Tillägg/person: 
Enkelrum  1 300:- 
Avbeställningsskydd 350:-  
Reseförsäkring  
 
Valuta: GBP ( brittiska pund )  
 
Anslutningar: 
Nykvarn, Södertälje, Västerås 
 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hotell på resan: Jurys Inn Swindon - www.jurysinns.com/hotels/swindon 
 
I samarbete med: AstraZenecas Seniorer 
 
Teknisk arrangör: RK Travel Group 
      

OBS! Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen.  
Vanligt ID-kort eller körkort räknas inte som godkänd legitimation vid gränspassering OBS! 

 
Tänk på att namnet på din bokning måste stämma överens exakt  

med namnen som står i ditt pass! 

       

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 

DAG 5 – COTSWOLDS 
Idag ger vi oss nästan rakt norrut till det 
natursköna området Cotswolds eller ibland 
kallat Cotswolds Hills. Här är kullarna 
grönare och fåren ulligare än någon 
annanstans. Området är vackert kuperat 
och här ligger många små byar – väldigt 
lika de vi ser i olika serier på TV. En av 
dessa små städer är Burford i den vackra 
Windrushdalen. Den breda huvudgatan är 
kantad av honungsfärgade gamla hus och 
stugor och leder sluttande ner mot floden 
Windrush. Vi njuter av staden och besöker 
också St John Baptist Church mitt i 
staden.  
 
  

Nästa stopp på vår resa är Stow-in-the 
World – en annan mysig stad i området. 
Staden är en typisk engelsk marknadsstad 
och har varit mycket betydelsefull för 
handeln med får. Här äter vi lunch 
tillsammans och får också en stund på 
egen hand. Eftermiddagen ägnar vi åt 
Blenheim Palace och dess vackra park. 
Blenheim Palace finns med på UNESCO:s 
världsarvlista och är bl a känt för att 
Winston Churchill föddes här men också 
för att ha en av Storbritanniens vackraste 
trädgårdar. Den nuvarande hertigen av 
Marlborough bor och lever på slottet. 
Efter en innehållsrik dag återvänder vi till 
Swindon och vårt hotell för att äta 
middag. Ca 14 mil 
  

DAG 6 – SWINDON - GATWICK - 
ARLANDA  
Vi har en lugn förmiddag och har ett par 
timmar på egen hand för att uppleva lite av 
Swindon. 
Vid lunchtid lämnar vi Swindon för att åter 
resa mot flygplatsen. Vårt flyg lämnar 
Gatwick kl. 17.00 med destination 
Stockholm. Vi beräknas landa på Arlanda  
kl. 20.20 – lokal tid. Här väntar Björcks 
egen buss för att ta oss tillbaka till 
hemorten, med mängder av nya upplevelser 
och minnen i bagaget.  Ca 16 mil med buss 

 

 
 


