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Svenska Morganklubben 
      21-27 April 2023  

 

 
Fredag, 21 april 2023-Ankomst 
 
F= Frukost    L= Lunch     M=-Middag 
 
Ca 09.35 Ankomster från Arlanda och Köpenhamn ( Göteborg via CPH) på Heathrow Terminal 2 
 Vid ankomsten till Heathrow flygplats inväntar vi vår buss som tar oss till Oxford.               

Lokal tid =Svensk tid -1 timme 
Vi är framme i Oxford vid lunchtid och börjar med att äta en god lunch. 

 

”The city of dreaming spires” skaldade 
1800-talspoeten poeten Matthew Arnold 
om Oxford, och han är inte den enda 
författare som har inspirerats av denna 
labyrintiska lilla stad med sin medeltida 
arkitektur och sina tinnar och torn. Inte 
minst många sagoberättare har haft 
anknytning till Oxford. Lewis Carroll skrev 
Alice i Underlandet samtidigt som han 
undervisade i matematik på Christ Church 
Collage (vars samlingslokal, Christ Church 
Hall, för övrigt fick föreställa Hogwart-skolans matsal i Harry Potter-filmerna). Även Sagan 
om ringen-författaren J R R Tolkien kombinerade undervisning i Oxford med sitt 
romanskapande. 

   
Under eftermiddagen besöker vi ginproducenten The Oxford Artisan Distilley, som även har 
vodka, rågwhisky och absint i sitt utbud. Gruppen måste delas upp i två mindre för visningen  
 

15:00  visning av destilleriet, grupp 1, max 20 deltagare. 
16:30  visning av destilleriet, grupp 2, max 20 deltagare 
 
 Under sena eftermiddagen checkar vi in på vårt hotell. L   
 

Lördag, 22 april 2023  
 

Oxford – Bampton – Kingham – Hook Norton - Oxford, ca 110km 
 

Efter en god frukost på hotellet i Oxford beger vi oss på en tur till det kringliggande 
landskapet Oxfordshire. Området är gudomligt vackert, känt för sina charmiga byar. 
 
Vi besöker bl.a. den lilla byn Bampton, där många av den populära tv-serien  Downton 
Abbeys utomhusscener har filmats. 
 
Gemensam lunch intar vi på en traditionell pub i byn Kingham. 
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En halv timmes färdväg därifrån ligger Hook Norton Brewery som vi besöker under 
eftermiddagen.  

 
Bryggeriet grundades 1849, då John Harris 
flyttade till byn Hook Norton och köpte en gård 
med ett gammalt mälteri. Han utökade snart 
med humlefält och 1856 installerade han tre 
jästtankar och började med kommersiell 
bryggning. I de gamla bryggböckerna kan vi se 
att den första brygden är från den 24 november 
1856.  

 
Det är ganska trångt, och svårt att ta sig fram i 
det gamla bryggeriet, därför rekommenderas inte den guidade turen för personer som har 
svårt att gå. Vi delas upp i fler mindre grupper som startar med ca 10-15  minuters 
mellanrum.  Under den ca 90 minuters långa visningen lär vi oss om hur öltillverkningen går 
till och turen avslutas med ölprovning. 
 
Vi återvänder sedan till vårt hotell i Oxford. F,L 
 

Söndag, 23 april 2023 
 

Oxford – Stratford upon Avon – Blenheim Palace – Oxford, ca 150km 
 

Efter frukosten ger vi oss iväg på en heldagstur till. 
Dagens första resmål är den vackra staden 
Stratford-upon-Avon där William Shakespeare, 
Englands nationalskald, föddes. Vi besöker huset 
där han tog sina första andetag. 
 
Här finns även huset där hans fru växte upp och 
hans grav.  
 
Lunch egen hand. 
 
Under återresan till Oxford besöker vi Blenheim Palace, som ligger ca. två mil norr om 
Oxford. 
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I denna aristokratiska miljö kom Winston 
Churchill till världen 1874. Slottsinteriören 
uppvisar enastående dekorativa och pråliga 
detaljer, medan det från utsidan mest 
imponerar med sin storlek. Blenheim Palace 
byggdes under åren 1705-1724 på uppdrag 
av John Churchill, hertig av Marlborough och 
tillika en framgångsrik militärstrateg. 1704 
ledde han den brittiska alliansen till seger vid 
byn Blindheim (”Blenheim” på engelska) i 
tyska Bayern. Slaget blev en vändpunkt i det 
Spanska tronföljdskriget och den engelska 

segern ledde till att Frankrike tvingades ge upp alla sina anspråk på Sydtyskland. John 
Churchill uppnådde med segern stor berömmelse, och han överöstes med hedersbetygelser 
och gåvor. Bland annat erhöll han godset Woodstock Manor som en "nationens gåva”. Efter 
John Churchills nyuppförande av godset, döptes det om till Blenheim Palace. 
 
På kvällen gemensam middag på vårt hotell i Oxford. F,M 
 
 

Måndag, 24 april 2023 
 

Oxford – Malvern – Cheltenham, ca 150 km 
 

Efter frukost på hotellet, packar in våra väskor i bussen och säger adjö till Oxford och åker 
direkt till Morgan Motor Company i Malvern 
 
Vi börjar med en rundvisning på Morgan Motors Experience och äter även en gemensam 
lunch här. 
 
Välkommen till Pickersleigh Road, Morgan Motor Companys historiska hem i över 100 år. En 
destination för besökare från hela världen med guidade turer i produktionslinjen som ger en 
bilupplevelse med det lilla extra. 
Här får du fördjupa dig i blandningen av sällsynta hantverkskunskaper och den senaste 
moderna tekniken som ingår i varje Morgan-sportbil. Till skillnad från andra fabriks-
upplevelser är en Morgan-guidad tur äkta och verklig. Du guidas genom varje verkstad , var 
och en med sina egna sevärdheter, dofter och ljud – av en erfaren och kunnig guide. 

  
 Turen i Morganfabriken varar cirka två timmar och välkomnar cirka 30 000 besökare per år. I 
små grupper kommer en erfaren och kunnig guide att presentera dig för Morgan-
varumärket, förklara företagets historia och arv innan han guidar dig genom var och en av 
fabriksverkstäderna och förklarar hur varje Morgan-bil är handgjord. 
  
Alla besökare får ett headset för att säkerställa bästa hörbarhet 
 
Ikväll övernattar vi i Cheltenham som ligger i hjärtat av det vackra Cotswolds området som 
är känt för sin arkitektur i Regencystil. 
 

 Vi checkar in på Hotel Leonardo i Cheltenham. F,L 
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Tisdag, 25 april 2023 
 

Cheltenham – Bourton on Water – Lacock –Bath, ca 115 km 
 

Frukost intas på hotellet och sen sätter vi oss i bussen igen. 
 
Vi åker först till en av Cotswolds allra vackraste 
byar, Bourton-on-the-Water. 
Floden Windrush rinner genom det förtjusande 
samhället. 
 
 
 
 
 

Vi forsätter vår resa söderut till en annan fin by, 
Lacock – ’’England’s mest berömda samhälle’’. 
Byn har ofta använts som filmkuliss, bl.a. Jane 
Austens Stolthet och fördom. Även några scener  
för Harry Potter har filmats här. Lacocks historiska 
gator förflyttar oss 150 år tillbaka i tiden. 

 
  

 
Under eftermiddagen anländer vi till Bath som är en kurort med vacker 1700-tals Regency- 
arkitektur. Den välkända 1700-tals författaren Jane Austen bodde i här under fem år och hon 
skrev två av sina romaner här. Vi ser det romerska badet och tar en kort promenad.  
 
Vi övernattar i Bath, middag på hotellet. F,M 

 
 

Onsdag, 26 april 2023 
 

Bath – Stonehenge – Beaulieu – Bath, ca 220 km 
 

Frukost på hotellet 

 

Vi börjar dagen tidigt och åker 
först till Stonehenge.  
 

Med en historia som sträcker sig 
över nästan fem årtusen så 
utgör denna forntida mytiska 
plats (tillsammans med en 
stencirkel vid närliggande 
Avebury) en del av det  6 500 
tunnland stora Stonehenge och 

Avebury som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Förutom att det är ett av världens 
underverk och ett mästerverk av ingenjörskonst, har de förhistoriska monumenten stor 
andlig och kulturell betydelse. 
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 Efter detta besök fortsätter färden söderut till National Motor Museum i Beaulieu. 
Här finns möjlighet till lunch på egen hand i museets närhet. 

 

 

 
Beaulieu National Motor Museum, 
grundades 1952 av baronen Edward 
Douglas-Scott-Montagu. Hans far var 
en av de stora pionjärerna inom 
motorsport och som politiker lär han 
ha varit den förste att ta bilen till sin 
arbetsplats i det brittiska 
parlamentet. Förutom 
fordonssamlingen och olika 
specialutställningar så erbjuder 
godset också vackra trädgårds- och 
parkanläggningar. 

 

 Sedan börjar återresan mot Bath. Gemensam middag intas på vårt hotell. F,M 
 

Torsdag, 27 april 2023 
 
Bath – Marlborough – Windsor – Heathrow, ca. 200 km  
 

Frukost på hotellet, efter utcheckning transport till Heathrow flygplats 
 

 
Vi tar en kort paus i den 
livliga marknad staden 
Marlborough i Wiltshire. 
Färden fortsätter sedan 
mot Windsor och Windsor 
Castle.  
På andra sidan Themsen 
ligger Eton, och den kända 
skolan där eleverna har 
frack och höghatt.   
 
 

 
Flyg åter till Sverige, tidtabell se sista sidan.   F 
 

 

Övernattning – Oxford 
 
21-24 Apr, 2 nights  
15 x Twin Rooms  
 
Mercure Oxford Eastgate Hotel (superior Turist klass)**** 
73 High St, Oxford OX1 4BE 
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https://all.accor.com/hotel/6668/index.en.shtml 
  

Beläget i hjärtat av den historiska universitetsstaden är hotellet inrymt i en vacker 18-
talsbyggnad. Det bekväma centrala läget gör det möjligt för gästerna att enkelt upptäcka 
Oxfords mest ikoniska landmärken. Hotellet erbjuder moderna, bekväma rum. 

 
Det finns inte hiss till alla våningar. 

 

Övernattning – Cheltenham 
24 Apr, 1 night  
15 x Twin Rooms  

 
Leonardo Hotel Cheltenham (tidigare Jurys Inn) (first class)**** 
Gloucester Road, Cheltenham GL51 0TS 
 

 
 

 

https://all.accor.com/hotel/6668/index.en.shtml
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Leonardo Cheltenham ligger strax utanför Gloucester Road i utkanten av staden men det är 
lätt att nå stadens främsta sevärdheter och attraktioner från hotellet. Totalt 122 sovrum  och 
en rad faciliteter, inklusive gratis WiFi och TV. 
 
Burford Room Restaurant har en mycket populär mat- och vinmeny, medan Lounge Bar är 
perfekt för en drink. Roomservice. Gym, uppvärmd pool, sauna och tennisbana. 

https://www.leonardohotels.co.uk 
 

Övernattning – Bath 
25 Apr, 2 nights  
15 x Twin Rooms  

 
Hampton by Hilton Bath (superior turist class)**** 
Avon Street, Bath, Oxford B1 1UP 

 
 

 
https://www.hilton.com/en/hotels/batumhx-hampton-bath-city/ 
 

I hjärtat av Bath som finns med på UNESCO: s världsarvslista, ligger hotellet mindre än 10 minuter 
från dussintals parker, museer och historiska platser. De ligger en kvarts mil från de romerska baden 
och Thermae Bath. 

 

 
 
Detta ingår: 
 

• Busstransporter på plats från dag 1 (Heathrow Airport) till dag 7 (Heathrow)  

• Guide, måltider och logi enligt program 
 
Måltider: 

• 6 Frukostar, 3 luncher, 3 middagar (exkl. dryck) 

https://www.hilton.com/en/hotels/batumhx-hampton-bath-city/
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Entréer: 

• Artisan Distillery, Oxford 

• Hook Norton Distillery 

• Shakespeare’s födelseort 

• Blenheim Palace 

• Morgan Motor Company 

• Roman Baths 

• Stonehenge 

• National Motor Museum, Beaulieu 
 
Detta tillkommer: 

• Måltider utöver de som anges 

• Enkelrumstillägg 

• Ev. bagageservice 
•     Entréavgifter till någon annan attraktion som inte angetts här ovan 
•     Dricks för guide / förare 

 
Priser:      Del i dubbelrum vid minimum 25 personer 

          Pris:  ARN   25.775:- 
                        GOT   26.775:-   
                        CPH   24.750:-   
 
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar pga ändrade skatter och valutaförändringar 
 
Preliminära flygtider: 
Stockholm 
SK525 21april   Arlanda-Heathrow       07.50-09.35 
SK528 27april   Heathrow-Arlanda       18.05-21.35 
 
Köpenhamn 
SK501  21april  Kastrup-Heathrow    07.50-08.55 
SK516  27aprl   Heathrow-Kastrup    18.40-21.30 
 
Göteborg 
SK1439  21april  Landvetter-Kastrup  06.20-07.10 
SK501    21april  Kastrup-Heathrow    07.50-08.55 
SK506    27april  Heathrow-Kastrup    17.00-19.50 
SK446  27april Kastrup-Landvetter   20.55-21.50     
 
För mer information och bokning: 
 

 


