
 
Vi erbjuder exklusivt våra kunder en weekend till syd England och Sussex. Den engelska sydkusten tar nästan 
andan ur en med sina vackra vita klippor som breder ut sig längs med havet, de gröna böljande kullarna och de 
pittoreska Sussex byarna. Vi får inte glömma de fantastiska vingårdarna som vinner priser och numer anses 
vara minst lika bra som de i Champagne distriktet. Ett perfekt ställe att möta våren! Vänta inte med att boka, 
vi har endast 25 platser.  
 
Dag 1:  

• Ankomst till London Heathrow tidig eftermiddag, vår lokala 
guide och ciceron Tina Engström, med mer än 20 års 
erfarenhet, möter upp oss och vår resa kan börja. 

• Besök till den vackra vingården Redgeview Wine Estate för att 
smaka deras goda viner och några lokala Sussex ostar samtidigt 
som vi får höra om gårdens historia och nuvarande verksamhet. 

• Tidig middag på en ”country pub” med egen ekologisk gård. 
• Incheckning under kvällen på vårt mycket fina hotell vid kusten 

i Eastbourne, en traditionell och gammaldags ”quintessential 
seaside resort”, i East Sussex i södra England. En perfekt bas för 
vår resa! 

Dag 2:    

• Besök i den kända trädgården Great Dexter, en färgglad 
trädgård som är ett måste för alla trädgårdsälskare och anses 
vara en av Englands bästa.  

• Vi spenderar ett par timmar i den charmiga staden Rye med 
sina karaktäristiska kullerstensgator, vackra hus, antikaffärer 
och utmärkta lunchställen. Kanske känns scenerierna igen… Rye 
har varit inspelningsplats för flera BBC dramaserier.  

• Eftermiddagen spenderas på den ekologiska vingården Oxney 
Organic Estate, en charmerande vingård som ägs av norskan 
Kristin Syltevik och hennes man Paul. De visar oss runt och vi 
provsmakar deras fina viner. 

• Middagen intas på en trevlig restaurang i Eastbourne.  
Dag 3: 

• Egen förmiddag och lunch, med möjlighet att upptäcka 
Eastbourne på egen hand. Här finns vackra viktorianska  

I priset ingår: 
Flygresa Landvetter-London 
Heathrow tur och retur, 
flygskatter och avgifter, tre 
övernattningar i vald 
rumskategori street view, 
bussresor och utflykter med 
svensktalande lokal guide i 
England enligt program, 
entré och guidning Great 
Dixter Garden, Charleston 
House och Chartwell House 
and Garden, två 
vingårdsbesök med 
vinprovning, guidad 
promenad i Rye och i 
Alfriston, tre engelsk frukost, 
tre middagar inkl ½ flaska 
vin/2 öl, dricks till 
restauranger, guide och 
chaufför, resegaranti och 
färdledare från Specialresor 

Pris per person: 
16.960:- i delat dubbelrum 
med dubbelsäng, ett täcke. 
Twin rum på förfrågan. 
Tillägg: 
4.970:- enkelrum, 3 nätter    
390:- havsutsikt per person, 
3 nätter   
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byggnader, konstgallerier, en klassisk pir och en kilometerlång strand. För dem som vill kan vi erbjuda 
en gemensam stadspromenad.  

• Under eftermiddagen reser vi tillbaka i tiden och besöker Charleston House and Garden. Det var här 
som Bloomsburygruppen, en grupp av inflytelserika brittiska intellektuella bestående av författare, 
filosofer och konstnärer som t ex Virginia Woolf och EM Forster, hade sin bas på den engelska 
landsbygden. Idag är huset ett museum och galleri med flera charmerande rum.   

• I den pittoreska byn Alfriston hittar man chocolate-box-pretty pubs, hus från medeltiden och små 
individuella butiker. Missa inte heller byns bokhandel som är syd Englands charmigaste.  

• Under dagen stannar vi till och njuter av vyerna vid Beachy Head med sina 150 meter höga kritklippor, 
en imponerande utsikt.   

• Tidig middag i Eastbourne, med Sunday Roast på menyn, som det sig bör på en söndag. 
Dag 4: 

• Tidig avresa från Eastbourne, vi beger oss till grevskapet Kent där vi besöker Chartwell House, Winston 
Churchills familjehem. Här vistades Churchill under sin lediga tid som premiärminister och här fann 
han inspiration på äldre dagar. Vi får se hans hus och tar en promenad i trädgården innan vi åker sista 
sträckan till Heathrow för att flyga tillbaka till Landvetter. 

 

Anmälan 
Det finns endast 25 platser. Anmälan sker direkt till Specialresor. Boka din resa här: www.special-
resor.se/alla-resor/nordea-private-banking-goteborg-sussex eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 
och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen 
bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Bokningsbekräftelse/faktura 
skickas via e-post i fall inget annat önskats. För anmälan krävs följande uppgifter: namn (enligt pass), 
fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt eventuella matallergier.  
 
Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).  
 

The Chatsworth Hotel*****  
Ett nyrenoverat och mycket trevligt boutique hotell. Fint beläget längs havet med utsikt över den långa 
stranden och den traditionella Eastbourne Pier. Stadens centrum med konstgallerier och exklusiv samt 
pittoresk shopping finns på behagligt promenadavstånd. Hotellet tillhör kedjan Small Luxury Hotel. 
www.thechatsworthhotel.co.uk 

Flygtider: 
21/4: flygavgång från Landvetter kl 12.50 landar i London, Heathrow kl 14.00 
24/4: flygavgång från London Heathrow kl 15.35, landar på Landvetter kl 18.35 
Vi flyger med British Airways tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande 
som skickas ut cirka två veckor före avresa.  
 
Övrigt 

• Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.  
• Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet 

deltagare understiger 20 personer. 
• Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 
• Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor. 

 

Specialresor Unlimited AB 
Telefon 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se    
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