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” ENGELSK TRÄDGÅRD BÄST I VÄRLDEN.…? ” 

UPPLEV NÅGRA AV ENGLANDS VACKRASTE 

TRÄDGÅRDAR. 

BESÖK ” ROYAL HAMPTON COURT FLOWER 

SHOW 2013” 

GÖR INKÖP PÅ EN TREVLIG PLANTSKOLA 

VI INBJUDER TILL EN TREVLIG TRÄDGÅRDS-

RESA TILL ENGLAND 9 – 19 JULI 2013. 

Vi erbjuder som vanligt resa med helturistbuss med luftkonditione-

ring och wc. Kalla drycker tillhandahålles, vid vissa besök kaffe. 

Följande trädgårdar besökes: BETH CHATTO GARDEN, WISLEY 

GARDEN, WALTHAM PLACE GARDENS, CHELSEA PHYCIC GARDEN, 

SISSINGHURTS CASTLE GARDEN, MERRIMENTS GARDEN, ROSEMOOR 

GARDEN, GREAT DIXTER GARDEN, WEST DEAN GARDEN, HOLLY GATE 

CACTUS GARDEN. 

Vårt hotell under hela vistelsen i London är HILTON COBHAM, SEVEN 

HILLS ROAD SOUTH, COBHAM KT11 1EW, tel: 44-1932-864-471.  

Följande plantskolor besökes: BETH CHATTO NURSERY, WISLEY 

NURSERY, MERRIMENTS GARDEN, ROSEMOOR GARDEN, GREAT 

DIXTER NURSERY, HOLLY GATE CACTUS GARDEN. Vid besök på 

samtliga gardens kan du finna ”shops” med varierat innehåll på vissa 

finnes även ”Cafe” eller ”Restaurant”, se platsbeskrivning. 
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Vi gör ett heldagsbesök på ”HAMPTON COURT PALACE FLOWER 

SHOW”, där du har möjlighet att beskåda och köpa allt som hör 

trädgården till, växtförsäljningen är en stor del av mässan. 

Visste ni att i England är man duktig på att göra vin, man har erhållit 

många medaljer för sina viner, därför besöker vi ”THE CHAPEL DOWN 

WINERY”. Vid besöket visas vingården, vi får se tillverkningen och till 

slut avsmakning och du har möjlighet att handla. Du har även möjlig-

het att bese företagets örtagård. 

Vi besöker ”PORTOBELLO  ROAD MARKET” i  Väst-London som är en 

av de mest berömda gatumarknader i världen, och en omtyckt  

besöksplats för Londonbor och turister. Vi gör även en turisttur 

genom Londons Centrum. Du har även möjlighet att välja bort något 

dagsprogram och ägna dig till eget turistande i London.  

År 2013 besökstider har ännu ej offentliggjorts så vi förbehåller oss 

rätten till mindre besöksändringar beroende på 2013:års tider. Är du 

överens med chaufför och reseledare så får du gärna göra inköp på 

ovan nämnda besök. För att vi skall erhålla så mycket utrymme som 

möjligt för Era inköp så gäller följande, arrangören säljer kartonger, 

emballering med dagstidningar, märktape, plastsäckar och plastpåsar 

tillhandahålles. Slutpackning i bussen sker med chaufför och 

reseledning före hemresa. VI VÄDJAR TILL VÅRA RESENÄRER ATT 

MINIMERA SIN RESVÄSKA OCH DESS INNEHÅLL. 

Resan till England går vägen Rinkaby/ Örebro  - Helsingborg – 

Öresundsbron – Köpenhamn – Storabält Bron – Esbjerg – Harwich – 

London/Cobham, besöksplatser – åter samma väg til Rinkaby. 

Kostnad för resan är 12.900:-/person i dubbelrum, del i dubbelhytt 

utsides, halvpension hela resan ( det vill säga frukost och middag hela 

tiden). Tillägg för enkelrum på hotell 1.980:./person Vi kommer att  
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servera kaffe med hembakat bröd i bussen under vistelsen i England 

och på resan genom Sverige. I resan ingår entréer till i Resplanen 

redovisade platser. Avbeställningsskydd kan tecknas genom oss och 

försäkringsbolaget, GOUDA Reseförsäkring, för en kostnad av 520:-/ 

person, rabatt erhålles när minst 10 av resans resenärer tecknar 

avbeställningsskyddet. Resans kostnad kan komma att justeras om år 

2013:s priser ändras ( gäller entréer ), samt valutaförändring. 

Resan är ett idéellt arrangemang, i resan ingår alla erforderliga 

garantier, då teknisk arrangör är Rese-Konsulterna i Göteborg och 

Curt Påhlsson Bus i Örebro. 

Reseledningen har erfarenhet från andra resor till England och 

Skottland, Holland, Tjeckien, Tyskland, Estland och Danmark. 

Anmälan göres till Ulf Paulsson tel. 019-233110 eller 0708-804409, 

mail :  u.paulsson@swipnet.se, Harriet Sandvall tel. 019-322203. Efter 

anmälan betalas 1.000:- i förhandsbetalning som avräknas vid slutlig 

betalning till Glanshammars Trädgårdsförening Plusgiro 126231-0. 

Efter förhandsbetalning är anmälan bindande. 

RESPLAN / PROGRAM. 

TISDAG 2013-07-09. 

Avresa från Rinkaby/Örebro kl 05.00, Avresa från Esbjerg 18.45 med DFDS 

DANA SIRENA. Under resan till Esbjerg serveras kaffe och smörgås till frukost 

och lunch även vid stopp under bussresan . Middag på Färjan, 1 dryck/person 

ingår. Vi hoppas du får en trevlig sjöresa med mycket nöje. 

ONSDAG 2013-07-10. 

Ankomst till Harwich kl.12.00 (lokal tid). Frukost på färjan. Vår första trädgårds-

upplevelse blir BETH CHATTO GARDEN, en mycket känd trädgård du kanske 

mins från TV. Trädgården visar alla miljöer  från torrt klimat till vattenträdgård,  

mailto:u.paulsson@swipnet.se
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helt anpassad till områdets karaktär, anläggningen innehåller mängder av 

växter både vanliga och ovanliga. Trädgården är en av BETH CHATTOS gåvor, 

som tillsammans med hennes författarskap och hennes plantskola som gjort 

henne känd. Du kan även få din matlust ordnad vid plantskolans ”TEA ROOMS”.  

Efter detta besök är det dags att bege oss till vårt ”HOTEL HILTON COBHAM”, 

ett hotell beläget i naturmiljö med många faciliteter, där vi också äter kvällens 

middag kl 20.00, övriga kvällen öppen för egna aktiviteter. 

TORSDAGEN 2013-07-11. 

Frukost kl 08.00. Avresa kl. 09.00 till RHS  GARDEN WISLEY, trädgården 

omfattar 97 ha. Wisley är ROYAL HORTICULTURAL`s SOCIETY flaggskepp och 

där man demonstrerar det allra bästa inom trädgårdshobbyn. De mest 

framträdande anläggningarna är ROCK GARDEN, ROCK POOLS,  ALPINE 

HOUSES. underbara blandade rabatter, de fantastiska växthusen, det stora 

fruktfältet 6,5 ha med mer än 670 olika fruktträd, MODEL GARDENS där man 

kan mängder av idéer, det enorma stenpartiet, en stor butik med litteratur och 

presenter sist men inte minst den innehållsrika plantskolan. För dig som blir 

sugen finns café och restaurang. 

Dagens andra besök är WALTHAM PLACE GARDENS, omfattar 40-acres 

prydnadsträdgård vid en organisk gård med betesmark och skogsterräng och 

väl anpassad till naturen. Denna trädgård är en ”NGS gardens open for charity”. 

Influerad av Henrik Gerritsen och Strilli Oppenheimer. Hotellmiddag 20.00 

FREDAG 2013-07-12. 

Frukost kl 07.00-08.00. Denna dag ägnar vi åt London. Avfärd 08.30 till PORTO-

BELLO ROAD MARKET. Detta är en av världens mest berömda marknader. Här 

säljes allt från antikt till skräp. Trots horderna av turister som vallfärdar hit är 

det faktiskt fortfarande ett möjligt ställe att försöka pruta ner  seconhand,            

klänningar, skor, väskor och smycken till fyndpriser. Marknaden härstammar 

från  omkring 1870 och fick sitt nuvarande utseende 1927. Marknaden sträcker 

sig omkring 2 miles av PORTOBELLO ROAD.                                                     

Dagens andra besök blir CHELSEA PHYSIC GARDEN. Trädgården innehåller ca  
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5000 olika växter enligt följande innehåll, grundades 1673 av apotekarnas skrå 

för deras lärlingars kunskap. Carl von Linné var en stor besökare. Landets 

största gamla olivträd hittar du här. Herb & Medicinal plant, Historikel Walk, 

BotanicalOrder Beds, Island Endemic Flora och Seasonal viws of the Garden. “ 

Områdets omtyckta ”cafe” serverar sallader, sandwich och söta kakor. 

London-besöket denna dag avslutas med en rundtur i stadens Centrum. 

Kvällens middag på hotellet 21.00, sedan kvällen fri. 

LÖRDAG 2013-07-13. 

Frukost kl 08.00. Avfärd kl 09.00. Denna dag ägnar vi oss åt RHS HAMPTON 

COURT FLOWER SHOW 2013. Detta är varje års största Trädgårdsmässa i 

världen. Där kan du finna allt som har med trädgård att göra, din möjlighet att 

handla är stor, enda begränsningen är plånboken. 

Kvällens middag hålles på hotellet kl. 20.00, sedan är vila för en hård dag. 

SÖNDAG 2013-07-14. 

Frukost kl 09.00. Avfärd kl 10.00 till SISSNGHURT CASTLE GARDEN, och är en av 

de mest besökta trädgårdar i England. Parken ägs av National Trust. Trädgården 

är anlagd av Vita Sackville-West & Harold Nicolson på 1930-talet, Byggnaderna 

var då mycket nergångna. Parken öppnades för public 1938. Parken är 

uppdelad i 10 separata delar omgärdade av mur eller häckar. Shop och 

restaurang  finns i trädgården. 

Nästa besök denna söndag blir MERRIMENTS  GARDEN  som är uppdelad i olika 

avdelningar, sägs vara en ljuvlig trädgård med vackra färgkompositioner för 

trädgårdsälskare.  Här finns plantskola, shop och restaurang. Middag på 

hotellet 20.00. 

 MÅNDAG 2013-07-15.      

 Frukost 07.00-08.00. Avfärd  08.00  RHS GARDEN ROSEMOOR 65 acre stor 

garden. Man säger RHS:s skickligast anlagda, berusande vacker och noggrann 

planterade trädgård. Denna trädgård utgör kanske höjdaren i årets resa.  
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Här finns shop. Restaurang och plantskola, efter en givande dag. Middag på 

hotellet 21.00. 

TISDAG 2013-07-16 

Frukost 07.00-08.00. Avfärd 09.00 till THE CHAPELDOWN WINERY. Vi får en 

guidad tur där vi får uppleva deras tillverkning från planta till färdigt vin. Vi får 

även provsmaka samt även göra inköp. Vid vingården finns en örtagård.                   

Nästa besök blir GREAT DIXTER GARDEN skapad av trädgårdsbokförfattaren 

Christpher Lloyd, med sina 19 olika trädgårdsrum och vackra rabatter kring det 

medeltida huset. Nuvarande ägare The Great Dixter Charitable Trust. Denna 

trädgård är en besöksplats för trädgårdsmänniskor från hela världen. Här finns 

kaffe, shop och plantskola. Middag på hotellet 20.00. 

ONSDAG 2013-07-17. 

Frukost 07.00-08.00. Avfärd 08.30 till WEST DEAN GARDEN är välkänd för sina 

viktorianska växthus. Köksträdgård och den vackra pergolagången 100 m lång 

och den fridfulla ”Sunken Garden”. Shop och Restaurang finnes. 

Nästa besök HOLLY GATE CACTUS  GARDENS med en unik kollektion med över 

30.000 planterade plantor. Är välkända över hela världen. Plantskola finnes. 

På vägen tillbaka till hotellet gör vi turisttur förbi  WORTHING OCH BRIGHTON. 

Middag kl 21.00. 

TORSDAG 2013-07-18. 

Frukost 07.00-08.00. Hemfärdsdag, packning buss 09.00-11.00. Avfärd till 

Harwich. Rast under resan. Avgång till Esbjerg 17.45. Middag på båt 

FREDAG 2013-07-19. 

Frukostbuffé. Ankomst till Esbjerg 13.00. Hemfärd mot Rinkaby, Mat- och 

fikarast ingår i resan. Beräknad hemkomst ca 23.00 – 24.00. 

RESA AV GLANSHAMMARS TRÄDGÅRDSFÖRENING FÖR RST-

MEDLEMMAR OCH INTRESSERADE. VÄLKOMNA. 


