
 

 
Unna dig att förlänga den svenska sommaren med en weekend till södra England. Den engelska sydkusten tar 
andan ur en med sina mäktiga vita klippor och sina gröna böljande kullar. De pittoreska Sussex byarna charmar 
vem som helst och de fantastiska vingårdarna överraskar med sin fina och prisade viner. Vi bor bra på kusten i 
Eastbourne. Vi besöker ett par vingårdar med en historia att berätta. Vi njuter av trädgårdsprakt och reser 
tillbaka i tiden när vi besöker Charleston House and Garden. Vi åker till trevliga Brighton och charmiga Rye med 
sina kullerstensgator. Helt enkelt en resa med en härlig ”brittisk” känsla! Vänta inte med att boka, vi har 
endast 25 platser.  
 
Dag 1:  

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

• Resan börjar med ett besök till vingården Redgeview Wine 
Estate. Självklart provar vi även deras fina viner. 

• Vi bor i Eastbourne på hemtrevliga Devonshire Park Hotel, 
som utgör en perfekt utgångspunkt för vår weekend i Sussex.  

• Dagen avslutas med middag på hotellet. 
 

Dag 2:    
• Dagen inleds med ett 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 stannar 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.  

• Resterande delen av eftermiddagen spenderas på den 
ekologiska vingården Oxney Organic Estate, en charmerande 
vingård som ägs av norskan Kristin Syltevik och hennes man 
Paul. De visar runt och vi smakar på deras ekologiska viner. 

• Egen kväll i Eastbourne, vi tipsar gärna om restauranger!  
 

Dag 3: 
• Vi startar dagen med en lugn morgon i Eastbourne. 

Promenera runt, lyft blicken och njut av de vackra 
viktorianska byggnaderna. Eller strosa längs med den 
kilometerlånga stranden.  
 

I priset ingår: 
Flygresa Arlanda-London 
Gatwick tur och retur, 
flygskatter och avgifter, tre 
övernattningar i vald 
rumskategori, bussresor och 
utflykter med svensktalande 
lokal guide i England enligt 
program, entré och guidning 
Great Dixter Garden och 
Charleston House, två 
vingårdsbesök med 
vinprovning, guidad 
promenad i Rye, tre engelsk 
frukost, två middagar inkl 1 
glas vin/1 öl, dricks till 
restauranger, guide och 
chaufför, resegaranti och 
färdledare från Specialresor 

Pris per person: 
15.840:- i delat dubbelrum  
Tillägg: 
240:- enkelrum, 3 nätter    
 
    

 

Weekend med bubbel i Sussex 28/9-1/10 2023 

 
 



 

• Före lunch beger vi oss till färgstarka Brighton. Här finner du ett kungligt palats, elegant arkitektur och 
underhållande shopping. Vi börjar med en promenad tillsammans med Tina, vår guide. Därefter är det 
fritt fram att utforska Brighton Pier eller strosa bland de charmiga och vindlande gränderna i the 
Lanes. Här finns second hand, antikviteter, smycken och butiker, i ett historiskt nätverk av smala 
gränder. Ett område med en helt egen karaktär…  

• Vi stannar till vid Sussexkusten och Beachy Head med sina majestätiska kritklippor, en vacker plats 
med utsikt över Engelska Kanalen.  

• Middag på pub i Eastbourne. 
 

Dag 4: 
• Vi checkar vi ut från hotellet för att resa tillbaka i tiden, till Charleston House and Garden. Den 

gränsöverskridande auran kring författare, konstnärer och intellektuella i Bloomsbury-gruppen 
fascinerar. En av de berömda medlemmarna var författarinnan Virginia Woolf, och den informella 
samlingspunkten var just Charleston House på landsbygden i Sussex. Idag är huset ett museum och 
galleri med flera charmerande rum i den typiska Bloomsbury-stilen med starka färger och där man 
målade på allt man kom över. Ett uppiggande besök!     

 

Flygtider: 
28/9: flygavgång från Arlanda kl 10.40 landar i London, Gatwick kl 12.30 
1/10: flygavgång från London Gatwick kl 16.25, landar på Arlanda kl 20.00 
Vi flyger med Norwegian tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande 
som skickas ut cirka två veckor före avresa.  
 

The Devonshire Park Hotel*** devonshire-park-hotel.co.uk 
Ett familjeägt, litet viktorianskt hotell i hjärtat av Eastbourne. Endast en kort promenad till havet och den 
kända ”Eastbourne Pier” och ”the Promenade”. Hotellet har lounge, restaurant och bar. 
 

Ciceron och guide - Tina Engström 
Vår mycket uppskattade ciceron Tina Engström har varit auktoriserad guide i 
London med omnejd i 20 år. Hon har lång erfarenhet av att leda resor på olika 
teman till olika delar av Storbritannien, bland annat södra England. Tina är bosatt 
i London och arbetar även som journalist, översättare och lärare i svenska. Hon 
är intresserad av historia, trädgårdar, konst och kultur, språkhistoria och 
fotografering.  
 
Anmälan 
Boka din resa här: Weekend med bubbel i 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. Meddela oss vid bokning om anslutningsbuss från Karlstad är 
intressant, kommer vi över 15 personer kan vi erbjuda det som ett tillägg, ca 1400:- per person tur och retur.  
 

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).  
 

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 info@special-resor.se eller ring  

054-18 89 00 (telefontid 10.00-12.00 och 13.00-15.00).  
• För inspiration och tips, besök gärna vår hemsida www.special-resor.se    

 

https://devonshire-park-hotel.co.uk/
https://www.special-resor.se/alla-resor/specialresor-weekend-med-bubbel-i-sussex
http://www.special-resor.se/
mailto:info@special-resor.se
http://www.special-resor.se/
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