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Tveka inte att kontakta oss via: 

  

 - e-mail: info@vespucci-tours.com  

 - telefon: 0451 370 03  

 - adress: Kyrkbyn 537, 282 75 Hästveda 

 

      I priset ingår 

 
✓ 7 nätter på 3-4 stjärniga boende 
✓ 7 lokal frukost 
✓ 7 lunch eller middag (1 huvudrätt & 1 dryck) 
✓ Eget badrum 

 
 

✓ Modern minibuss med max. 8 passagerare 
✓ Flygplatstransfer i England 

 

✓ Svensktalande guide 
✓ Guidad besök av över 5 fiskebyar 
✓ Flera guidade naturvandringar längs kusten (valfri) 
✓ Guidad vandring Mount Saint Michael 
✓ Guidad stadsvandring Exeter 
✓ Guidad stadsvandring Wells 
✓ Guidad stadsvandring Bath 
✓ Entrébiljett Caerhays slottsträdgården  
✓ Entrébiljett Cotehele herrgård och trädgården 
✓ Entrébiljett Wells katedral 
✓ Entrébiljett Exeter katedral 
✓ Besök nationalpark Dartmoor 
✓ Besök nationalpark Exmoor 
✓ Besök olika historiska sevärdheter 

Resa:   England - Guidad Resa 

 

Nätter / dagar: 7 / 8 

 

Resenärer: max. 8  

 

Resdagar: finns på vår websida 

Pris:  14.500 kr / person  

   i dubbelrum 

    

   Enkelrumstillägg +70% 

G u i d a d    R u n d r e s a   -   E n g l a n d 
 

 

             

Guidad Rundresa - England (max. 8 resenärer) 

Längs en dramatisk kust och charmiga fiskebyar upptäcker du på vår 8-dagars guidad rundresa spektakulära panoramavyer, 

historiska sevärdheter och ett unikt kulturarv i de engelska regionerna Cornwall, Somerset och Devon. Tack vare vår lilla 

grupp med maximum 8 resenärer kan vi göra flera stopp på okända vägar med spektakulära utsikter. Entrébiljetter till flera 

slott, katedraler och engelska trädgårdar, guidade naturvandringar längs kusten och i nationalparkerna, besök till flera 

fiskebyar och guidade stadsvandringar ingår i vårt paket. I vår resa ingår dessutom 7 övernattningar på 3-4 stjärniga och 

autentiska boende med en familjär atmosfär och en lokal frukost. Lunch eller middag samt dryck (alkoholhaltig eller 

alkoholfritt) ingår. Våra guidade rundresor inkluderar högst 8 resenärer för att garantera dig en personlig, flexibel och 

omfattande service. Våra resor är utformade att du inte förlorar för mycket tid i minibussen utan att utforska en sevärdhet. 

Var program garanterar dig intensiva och individuella upplevelser utanför det vanliga. Är ni en grupp av minst 6 resenärer, 

erbjuder vi gärna en anpassade resplan enligt era individuella önskemål samt resdagar som passar er bäst. Vi hjälper gärna 

med flyg till England.  
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R e s p l a n  
 

 

 

Dag 1   
Vid ankomsten till flygplatsen i Bristol blir du välkomnade av din svensktalande guide. 
Söderut genom Somerset-regionen upptäcker du ett kuperat landskap i Cheddar-regionen, 
mest känt för sin ost, innan du upptäcker den historiska lilla staden Wells med sin 
majestätiska gotiska kyrka. På kvällen väntar en autentisk engelsk middag med ytterligare 
information om din resa på dig.  

Tjänster som ingår: flygplatstransfer Bristol, besök Cheddar-ravinen, guidad stadsvandring  
         Wells, besök Wells katedral   
Måltider: frukost och middag  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Somerset 

 
Dag 2  
Du utforskar den vackra nationalparken Exmoor på slingrade vägar till historiska byar som 
Dunster och kan delta på en charmig 3-km-vandring längs den dramatiska kusten och 
genom den spektakulära Valley of Rocks. Längs en majestätisk kust i regionen Devon 
upptäcker du olika magiska utsiktsplatser, vackra bukter och autentiska fiskebyar som Port 
Isaac. Tack vare vår lilla grupp kan vi göra flera stopp på okända vägar med spektakulära 
utsikter. På kvällen anländer du i Cornwall där du stannar 4 nätter.  

Tjänster som ingår: besök nationalpark Exmoor, besök Devon-kust, besök till Dunster by, 
        besök till Port Isaac fiskeby, guidade naturvandringar (valfri)    
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Cornwall 

 
Dag 3   
Vid Cornwalls majestätiska nordkust väntar en vacker och enkel vandring på 3 km ovanför 
imposanta klippor på dig. Samtidigt upptäcker du under vandringen Cornwalls historiska 
arv med olika koppargruvor som reser sig i himmeln och bildar en unik silhuett. Du följer 
kusten på charmiga serpentinvägar, passerar fårflockar, gamla gårdar och upptäcker bl.a. 
ett skeppsvrak och Englands västligaste punkt ”Land’s End” med vackra utsikter över 
Atlanten. Ni fortsätter rund halvön och utforskar bisarra stenformationer som Pordenack, 
vackra bukter och dolda stränder. Sent på eftermiddagen anländer ni till den charmiga 
fiskebyn Mousehole.  

Tjänster som ingår: kustvandringar, besök olika historiska sevärdheter och utsiktspunkter 
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Cornwall 

 
Dag 4  
Idag utforskar du södra delen av Cornwalls vackra kust. Beroende om tidvattnet kan du 
delta på morgonen eller kvällen på en 15-minuters-vandring genom bukten ”Mount’s Bay” 
till ön ”Mount Michael” som domineras av ett imponerande kloster-slott och charmig 
hamn. Senare väntar den vackra halvön Lizard med panoramavyer och trevliga korta 
vandringar på dig. Dessutom besöker ni den charmiga fiskebyn Porhleven.  

Tjänster som ingår: guidad vandring till Mount Michael (valfri), besök Lizard halvö, besök  
         fiskebyar Porthleven och Falmouth  
Måltider: frukost och lunch   
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Cornwall 
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R e s p l a n  
 

 

 

Dag 5  
På morgonen besöker du slottet Caerhays med sin vackra trädgård, en av Cornwalls 
finaste. På eftermiddagen upptäcker du den autentiska fiskebyn Mevagissey innan du har 
lite ledig tid in den charmiga lilla kuststaden Falmouth.   

Tjänster som ingår: entrébiljett till Caerhays slottsträdgården, besök fiskeby Mevagissey,  
          besök kuststad Falmouth   
Måltider: frukost och middag  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Cornwall 

 
Dag 6  
Längs sydkusten utforskar du autentiska småfiskebyar som Polperro med sin 
panoramabukt innan du besöker Tudor-herrgården Cotehele med sin mångfaldiga och 
vackra trädgård innan du passerar nationalparken Dartmoor med ett imposant vattenfall. 
På kvällen anländer du till den historiska staden Exeter.     

Tjänster som ingår: besök fiskebyar, entrébiljett Cotehele herrgård och trädgården,  
              nationalpark Dartmoor   
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Exeter 

 
Dag 7   
På morgonen utforskar du den historiska staden Exeter med sin imponerande katedral och 
medeltidsgator innan du passerar genom ett kuperat landskap till den romerska staden 
Bath där du bl.a. besöker det 2.000 år gamla romerska badhuset. Du stannar sista natten i 
Bath.  

Tjänster som ingår: besök Exeter katedral, stadsvandring Exeter stad, entrébiljett romerskt  
        badhus i Bath, stadsvandring Bath  
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt boende i Bath 

 
Dag 8  
Beroende om dina flygavgångstider skulle vi vara glada att erbjuda ytterligare sevärdheter 
åt dig för att göra det mesta av ditt engelska äventyr.    

Tjänster som ingår: flygplatstransfer England  
Måltider: frukost  
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B i l  o c h  B o e n d e  
 

 

R e s p l a n   

 
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. Varför åker du utomlands om du inte vill upptäcka något nytt? Du vill 
uppleva olika människor, olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till 
affärsresor, inte semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala och autentiska 3 till 4stjärniga boende. Är det en villa i 
Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland och Irland, en herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca i Spanien, du 
kommer alltid att uppleva ditt destinationsland även när du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget 
badrum och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att säkerställa kvalitet, 
komfort, renhet och gästfrihet.  

Våra boende i England (exempel)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

          Våra minibussar (exempel) 

 

 

 

 

  

 

✓ Modern minibuss 
✓ 8 sittplatser 

tveka inte att kontakta oss för ytterligare information  

info@vespucci-tours.com  eller 0451 370 03  

 

pour plus d’informations 

 

 


