
Engelska landsbygden med 
Shakespeare, Agatha Christie, 

Midsomer Murders och The Crown! 
 

20 - 24 maj 2019  
 

  
 

 

Följ med M-magasin till den vackra engelska landsbygden med små byar fulla av 
pittoreska hus och spännande historier. 
Vi besöker Agatha Christis grav och promenerar på samma gator där Midsomer 
Murders spelas in. I Stratford upon Avon går vi i William Shakespears fotspår och 
besöker hans frus berömda lilla hus Ann Hathaway’s Cottage.  
Utöver film och författare är England också känt för sina fina trädgårdar och vi ska besöka 
Kiftsgate Court Garden som är skapad av tre generationer kvinnliga trädgårdsmästare. 
Vidare ska vi se det magnifika slottet Waddesdon Manor med sin prisbelönta trädgård. 
Slottet är känt från den populära Netflix produktionen The Crown som skildrar Elizabeth 
II:s tid på tronen. 
Under våra dagar i England ska vi också besöka universitetsstaden Oxford, shoppa på 
märkesoutlet, njuta av afternoon tea och gå på äkta engelsk pub!  
Resan avslutas med ett besök i Windsor Castle för att se hur Drottning Elizabeth II bor.  
Professionell svensktalande reseledare och som vanligt följer en representant från M-
magasin med och skämmer bort oss.  
 
Dag 1, måndag 20 maj: 
Stockholm – London - Banbury 
Incheckning och avresa med SAS till London Heathrow med ankomst kl 12.50. Efter ankomst 
möter vår svensktalande guide i ankomsthallen för vidare färd nordväst mot Oxfordshire. Vårt 
första stopp blir i Wallingford som är den lilla pittoreska staden känd som "Causton" från TV-
serien Midsomer Murders. Härifrån kommer också Englands mest kända författare var Agatha 
Christie, som tillsammans med sin man Max Malloway, bodde i området i årtionden och som 
sedan begravdes på kyrkogården i närheten av Cholsey. Vi äter en lätt lunch tillsammans innan vi 
tittar lite närmare på kyrkogården och St Mary’s Church i Cholsey. Ingen risk att missa en av de 
mest kända gravarna på kyrkogården med Dame Agatha Christie’s efternamnet Mallowan som gift. 
Vidare till vårt vackert belägna hotell på landsbygden strax utanför Banbury i Wroxton där vi 
installerar oss på rummen innan vi njuter av en gemensam middag på hotellet.   
Lunch och middag ingår. 



Dag 2, tisdag 21 maj: 
Wroxton – Stratford upon Avon – Kiftsgate Court Gardens 
Idag ska vi åka till den pittoreska staden Stratford upon Avon som är en av Englands mest 
besökta platser, inte minst för att William Shakespeare föddes i staden. Vi börjar med att 
besöka Shakespeares fru Ann Hathaway’s Cottage som ligger i utkanten av staden. Det är 
kanske det mest charmiga hus du någonsin kommer att se då det är omgivet av en fantastisk 
engelsk trädgård!  
I Stratford upon Avon ligger Shakespeares barndomshem och det var även här han gick i skolan. 
Tillsammans med vår guide promenerar vi genom Stratford i Shakespeares fotspår. Vi tittar in i 
den heliga treenighetskyrkan där Shakespeare blev döpt och vi kommer också att se 
födelseplatsen som ligger mitt i centrum. Lunchen avnjuter vi på den berömda Pudding Club. 
Pudding Clubs viktiga uppdrag sedan öppnandet 1985 är att bevara den brittiska 
efterrättspuddingen. Varje fredag kväll kommer besökare från när och fjärran till den lilla 
Cotswoldsbyn för att uppleva detta lite excentriska ställe som också har hotellrum i puddingtema! 
På eftermiddagen ska vi besöka Kiftsgate Court Gardens beläget strax utanför staden Mickleton 
i Gloucestershire. Trädgårdarna är skapade av tre generationer kvinnliga trädgårdsmästare. 
Heather Muir startade trädgården på 1920-talet som sedan togs över av Diany Binny år 1950. 
Dagens trädgårdsmästare är Anne Chambers och hennes man som också bor här.  
Åter till hotellet för att vila ut lite innan kvällens barbecuemiddag på hotellets terrass. 
Frukost, lunch och middag ingår. 

   
 
Dag 3, onsdag 22 maj: 
Bicester Outlet – Oxford 
Frukost på hotellet varefter vi ska besöka populära Bicester Outlet Village för lite shopping. Här 
kan du göra riktiga fynd i de många designerbutikerna som Mulberry, Gucci, Prada, Versace, 
Burburry, Michael Kors och ca 150 butiker till. Naturligtvis finns här också restauranger och 
caféer för vila och matpauser. 
Eftermiddagen ska vi spendera i Oxford, en av de mest kända universitetsstäderna i världen. 
Staden har lockat många filmbesättningar under de senaste decennierna. Här har filmer som 101 
Dalmatiner, En fisk som heter Wanda, Alice i Underlandet och Harry Potter spelats in. Tillsammans 
med vår guide ser vi många av stadens sevärdheter 
som Bodleain Library, Sheldon Theatre och 
inomhusmarknaden. Vi besöker berömda Christ 
Church College, som är en av de största skolorna 
på universitetsområdet. Den grundades på 1400-
talet och har haft många kända studenter inklusive 
tretton brittiska premiärministrar, kung Edward VII 
och författare Lewis Carroll.  
Vi får en guidad tur och sedan lite tid på egen hand 
innan vi beger oss till Woodstock för en tidig middag 
på puben The Bear. Åter till hotellet för en god 
natts sömn.  Frukost och middag ingår. 
 



Dag 4, torsdag 23 maj: 
Kelmscott Manor – Waddesdon Manor 
Efter frukost ska vi bege oss till Kelmscott Manor som byggdes i början av 1600-talet strax intill 
Themsen. I slutet av 1800-taet var det sommarresidens till William Morris - en engelsk 
textildesigner, poet, romanförfattare, översättare och socialaktivist. Han bidrog till återupplivandet 
av traditionell brittisk textilkonst och produktionsmetoder. Litterärt bidrog han med den moderna 
fantasygenren.  
William älskade herrgården med dess vackra trädgård som var en konstant inspirationskälla för 
honom. I huset finns en stor samling av Williams möbler med originaltextilier, mattor, keramik, 
tavlor mm. Vi får en guidad rundvisning på herrgården.  
På eftermiddagen åker vi till det magnifika Waddesdon Manor, känt från Netflix-produktionen 
The Crown. I detta populära drama skildras politiskt maktspel och romantik under Elizabeth II:s 
tid på tronen, samt de händelser som formade den andra halvan av 1900-talet. Slottet är byggt av 
Baron Ferdinand de Rothschild i slutet av 1800-talet och innehåller en enastående samling av 
konst. Golven är täckta med exklusiva Savonnerie mattor och väggarna pryds av överdådiga 
gobelänger från Gobelins och Beauvais. Här hänger också målningar från berömda franska och 
brittiska konstnärer som Reynolds, Gainsborough och Romney. Slottets imponerande vinkällare och 
alla fåglar är också populära sevärdheter. Vi får en guidad tur och provsmakar några av vinerna i 
vinkällaren. Kvällen avslutas med en pubmiddag i den lilla mysiga byn Banbury. Åter till 
hotellet. Frukost och middag ingår.  

  
 
Dag 5, fredag 24 maj: 
Windsor - London – Stockholm 
Frukost på hotellet och därefter beger vi oss västerut till 
Windsor som ligger vid Themsen. Här ska vi besöka Windsor 
Castle, världens största slott och residens för Drottning 
Elizabeth II. Slottet är öppet för allmänheten och ses ibland i 
serien The Crown. Vi ser delar av slottet och det berömda 
Doll’s House, en gåva till drottning Mary på 1920-talet. Det 
lilla dockhuset har el med hiss och till och med vatten i de 
små ledningarna. I dockhusets garage står små bilar med 
motorer! Vi ser också vackra St Georges Chapel där Harry 
gifte sig med sin Meghan i maj 2018. Efter rundvisningen ska 
vi njuta av afternoon tea på Harte & Garter med vacker 
utsikt över slottet. Därefter är det dags att ta farväl av 
England för denna gång. Vi beger oss till London Heathrow flygplats för vårt flyg hem som avgår kl 
19.05. Frukost och afternoon tea ingår. 
 
Hotellet 
Best Western Wroxton House Hotel 
Silver St, Wroxton, Banbury OX15 6QB www.bw-wroxtonhousehotel.co.uk 
Ett vackert hotell på landet med en vacker trädgård strax utanför Banbury. Hotellet har 32 rum 
fördelade i olika byggnader. Alla rum har TV, telefon, hårfön, strykjärn, wifi och te/kaffekokare. 
Hotellets restaurang är mycket populär och här finns också en bar.

http://www.bw-wroxtonhousehotel.co.uk/


  
 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant  SEK 19.395 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant  SEK 20.395 
Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  
 

I priset ingår: 
• Flyg i ekonomiklass med SAS Stockholm – London Heathrow t&r. För andra avreseorter, 

vänligen kontakta Relasian. 
• Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras) 
• 4 nätter i delat dubbelrum på Best Western Wroxton House Hotel inkl engelsk frukost 
• Alla i programmet nämnda flygplatstransfers, utflykter och entréer till Waddesdon Manor, 

Ann Hathaway’s Cottage, Kiftsgate Court Gardens, Kelmscott Manor, Christ Church College 

samt Windsor Castle 
• 4 engelska frukostar, 1 afternoon tea, 2 luncher och 4 middagar inkl bordsvatten och te/kaffe 

• Svensktalande reseledare under hela tiden i England 
• Representant från M-magasin som följer med under hela resan 

 

Ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 4 nätter    SEK 2.495 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (29/7-18). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag.  
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com  
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