
Senioruniversitetet åker till England 10-19/5-20



10/5
Resan startar med att ni bussar 
er neråt i Europa. Det första 
stoppet blir i Bremen. Här bor 
ni på Atlantic Hotel an der
Galopprennbahn.

Här äter ni middag på kvällen, 
men innan på dagen har ni blivit 
serverade frukostsmörgås, 
lunch och fika. 

11/5
Efter frukost väntar en dag i 
bussens tempo. Fika och lunch 
serveras på vägen. 
Ni ”landar” på kvällen i Gent. 
Här ska ni bo på Holiday Inn 
Gent Expo, där ni även äter 
middag på kvällen. 

12/5
Nu är det äntligen dags att bege er över till England.        
Vägen dit tar ni med båten mellan Calai och Dover.  

Väl över i England så väntar er första rundvandring och 
smakprovning. Detta sker på Sheperd Neame Brewery. 

Här blir det också lunch. Antingen inne i bryggeriet 
eller på en närliggande restaurang. 
Efter detta drar ni vidare mot det hotell där ni ska 
husera de närmaste 3 nätterna. Jurys Inn i Swindon.  
På kvällen 
serveras 
det middag 
här!

OBS, här måste man 
ha heltäckande skor, 
alltså INTE sandaler 
inte heller sandaler 
med strumpor.



13/5
Idag är det Oxford som står på 
schemat. Först en guidad tur. Sedan 
lite egentid för att själva utforska 
universitetsstaden och äta lunch.
Kanske ett besök på The Oxford 
Covered Market. 

Därefter besök på Blenheim Palace. 
Här får ni gå in i trädgården och 
parken och får även tillgång till 
audioguider.  

Dagen avslutas med en 2-rätters 
middag på en restaurang i Oxford. 

14/5
När ni vaknat och ätit frukost 
drar ni till Salisbury Cathedral. 
Här går ni runt på egen hand. 
Detta är en domkyrka som tillhör 
den engelska kyrkan. Den är den 
högsta i hela landet med en spira 
som ståtar hela 123 meter upp i 
luften. 

Lunchen fixas av er 
medhavda kock och sedan 
bär det av mot Bombay 
Sapphire Distillery. Här 
blir det rundvandring och 
ginprovning. Efter detta 
får ni även en liten drink 
att sippa på. Väl tillbaka 
vid hotellet väntas det 
middag! 

15/5
Nu är det dags att packa väskorna för idag ska ni byta 
hotell. Efter packning och frukost startar ni med ett 
besök på Sissinghurst garden. Här får ni spatsera runt 
och njuta av all grönska. Här serveras ni också lunch. 

Efter att ni provat både öl och gin så går ni nu på 
vinet. Detta gör ni på The Chapel Down Winery. 
Inte mindre än 6 olika viner ska provas. 

Äter middag gör ni på en lokal restaurang i Kent. 
Sover gör ni på Best Western York House Hotel i 
Eastbourne. 



16/5
Idag åker ni till Brighton eller som det 
nu heter Brighton & Hove.  
Ni undersöker staden på egen hand för 
att sedan bege er till The Royal pavilion. 
Här får ni gå runt på egen hand och bli 
guidade med hjälp av audioguide. 
Därefter blir det ett äkta Afternoon tea, 
just här kallat ”The Prince George Tea”. 

När ni är i dessa krokar av England ska 
ni även passa på att ta med bussen ut 
till Beachy head. Akta er bara för att gå 
för nära kanten!!!

Middag äter ni på hotellet. 

17/5
Nu är det då dags att starta färden 
hemåt. Förhoppningsvis blir det 
Eurotunneln tillbaka till fastlandet 
om inte så blir det färja. Er kock 
fixar lunch och fika.
Denna natt ska ni sova på hotell 
Ramada Plaza Liege City Center i 
just Liege. Här äter ni middag på 
kvällen. 

18/5
Nästa stopp blir Schneverdingen. 
Här bor ni på Landhotel Schnuck. 
Även denna dag fixar er kock 
lunch och fika. Självklart serveras 
det även middag här på kvällen. 

19/5
Sista dagen på resan och till 
kvällen är ni åter hemma i             
Östergötland. 
Lunch och middag 
serveras längs vägen. 

Detta ingår i priset:

• Buss 
• Vägskatter och färjeöverfarter             
• Del i dubbelrum 
• 9 luncher 
• 10 middagar 
• Fullt med fika 
• Massa rundvandringar och entréer 
• 3 dryckesprovningar. 
• Samt många härliga skratt och minnen. 

Pris per person:     15 900: -
Enkelrumstillägg:     3 200: -
Vi reserverar oss för eventuella utfall av 
Brexit samt valutaförändringar. 


