
  
 
 
 

Santalantie 23 Sandövägen info@frimanresor.fi Ajurinpuisto 9 Formansallén 
10960 Hanko / Hangö  info@frimanmatkat.fi 10600 Tammisaari / Ekenäs 

FINLAND  www.frimanresor.fi FINLAND 

puh/tel    +358 19 248 1004    www.frimanmatkat.fi  puh/tel    +358 19 248 1090      
    

Registrerad researrangör KUVI 3050/00/MjMv Rekisteröitynyt matkanjärjestäjä  
  

 

                              

 

Hjärtligt välkommen med  på Ekenässällskapets 

medlemsresa  till  Sydengland 25-30 september 2018 

 

Upptäck Sydenglands öppna vidder, vackra omgivningar och halmtäckta hus. Här finns allt 

från härliga sandstränder och småstadscharm till praktfulla katedraler, anrika pubar, 

blommande trädgårdar och fängslande historia. Följ med på ett äventyr på den engelska 

landsbygden, med trevliga människor och mycket tradition! 

 

Dag 1:  Helsingfors–London–Brighton 
Buss till flygfältet och morgonavgång från Helsingfors. Vi landar på Londons flygplats 

Gatwick som ligger strategiskt placerad söder om staden. Vår svensktalande reseledare möter 

upp i ankomsthallen och bussen väntar utanför terminalen, redo att ta oss till den engelska 

sydkustpärlan Brighton. Vid ankomst till Brighton blir det en rundtur och gemensam lunch. 

Nöjesstaden Brighton har under flera århundraden utvecklats till en populär mötesplats för 

samhällets välbeställda. Den blivande kung George IV lät arkitekten John Nash bygga om 

Royal Pavilion till ett överdådigt orientaliskt palats och tillsammans med den viktorianska 

Palace Pier bildar dessa fortfarande stadens mest särpräglade landmärken. På eftermiddagen 

checkar vi in på hotellet och på kvällen samlas vi för en gemensam middag. 
 
Dag 2:  Brighton - Slaget vid Hastings och Great Dixter 
I dag känner vi historiens vingslag då vi beger oss till den lilla orten Battle en knapp mil norr 

om Hastings. Det var här som den normandiske erövraren Vilhelm besegrade den saxiske 

kungen Harald Godwinson. Vi besöker slagfältet och ruinerna av kyrkan som lär ha uppförts 

på platsen där Harald stupade. Därefter beger vi oss till en av Englands många fantastiska 

trädgårdar. En av de mest sevärda är Great Dixter. Trädgårdens skapare, trädgårdsskribenten 

Christopher Lloyd, anlade sin drömträdgård invid sitt 1400-talshus i Northiam. Här kan vi 

beskåda de berömda topiarierna; buxbom och idegranar klippta som tekoppar, ekorrar och 

kycklingar. I trädgårdarna finns mycket blommor, innovativa kombinationer, grönsaker, en 

tropisk trädgård och en nedsänkt trädgård, mycket fint att titta på! 

 
Dag 3:  Brighton–Salisbury–Stonehenge–Plymouth 
Efter frukost bär det av västerut mot Salisbury som bland annat är känt för sin gotiska katedral 

från 1200-talet, vars 123 meter höga tornspira är ett välkänt landmärke. Här finns många 

vackra byggnader från medeltiden och framåt som vi beundrar under en kortare rundtur.  

 

http://www.frimanresor.fi/
http://www.ekenassallskapet.fi/
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Därefter fortsätter vi till Stonehenge, ett av världens mest omtalade förhistoriska 

minnesmärken. Vi besöker ett monument som fortfarande är gåtfullt och fantasieggande,  

flera tusen år efter att det uppfördes! Gemensam lunch under dagen. Framåt kvällen checkar  

vi in på vårt hotell. Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 4:  Plymouth 
Idag gör vi en stadsrundtur i Plymouth och omgivningarna. Plymouth som historiskt sett är 

den kanske allra viktigaste hamnstaden i södra England. Närheten till vattnet spelar 

fortfarande en stor roll för stadens identitet vilket inte minst märks på det respektingivande 

kungliga citadellet från mitten av 1600-talet. I de gamla västra och norra hamnkvarteren 

ligger området Barbican som klarade sig relativt helskinnat undan Blitzen, andra världskriget 

bombangrepp. Kvällen på egen hand i Plymouth. 

 
Dag 5:  Cornwall 
Englands sydvästligaste grevskap, fortfarande präglat av det uråldriga keltiska arvet, står nu 

på tur att utforskas. Den västligaste punkten är Land´s End som vi ska besöka idag. Vi 

besöker också fiskebyn St Ives som blivit ett populärt utflyktsmål för helglediga britter. 

Platsen är berömd för sina gyllene stränder och ett särskilt ljus som lockat hit konstnärer 

sedan förra sekelskiftet. Här har Helene Schjerfbeck även bott och vistats. De små stenhusen i 

vitt och pastell för tankarna till Sydeuropa. Avskedsmiddag på trevlig restaurang. 

 
Dag 6:  Dartmoor – London – Helsingfors - Västnyland  
Under förmiddagen njuter vi av nationalparken Dartmoors öppna vidder. Dartmoor är kanske 

Englands mest omtalade nationalpark och det smått ödsliga hedlandskapet har bland annat 

inspirerat Arthur Conan Doyle till författandet av Baskervilles hund. Kanske får vi rent av 

även se de små vilda ponnyerna vars förfäder har levt på heden i mer än tusen år. Gemensam 

lunch innan vi fortsätter mot Gatwicks flygplats och checkar in för vårt kvällsflyg hem. 

Busstransport tillbaka till startorterna. 

 

 

http://www.frimanresor.fi/
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Flygtidtabell / Norwegian 

25.9 Helsingfors – London Gatwick 08:05-09:10 

30.9 London Gatwick – Helsingfors 18:45-23:35 

Alla tider är lokala tider. 

 

Hotell 

25-27.9 Mercure Hotel i Brighton 

27-30.9 New Continental Hotel i Plymouth 

 

 

Pris  1325 €/person i 2-personers rum  

 

Tillägg Enkelrum 195 € 

 Extra program utöver ovanstående dagsprogram   

   

I resans pris ingår: 
Flyg i turistklass Helsingfors -London t/r med Norwegian 

Alla transporter i helturistbuss och lokal chaufför    

5 x övernattningar på mellanklasshotell inkl frukost 

4 x luncher 

3 x middag  

Dagsprogram med svenskspråkig reseledare under vistelsen i England 

Gruppens egen reseledare Vivika med hela resan 

Busstransport Västnyland – flygfältet – Västnyland 

Alla skatter och avgifter 

 
 
  Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

  Priserna är räknade med de priser som finns att tillgå per 5.2.2018 och med 25-30 resenärer. 
 

            

http://www.frimanresor.fi/

