PROGRAM: VANDRING I ENGELSKA COTSWOLDS PÅ EGEN HAND

VANDRING I COTSWOLDS PÅ EGEN HAND
5 frukostar inkluderad

Dag 1

Cheltenham
Flyg till London och därefter buss och tåg till Cheltenham Spa. Vi bor centralt i den
charmiga kurorten.

Dag 2

Vandring från Cheltenham till Winchcombe
Frukost
Efter en ordentlig engelsk frukost startar vi vandringen från klassiska Pump Room. Vi
vandrar först upp till Cleve Hill som är Cotswolds högsta punkt. Sedan förbi Belas Knap med
förhistoriska lämningar till Sudeley Castle med många minnen från Tudor-tiden. Målet för
dagen är den genuina staden Winchcombe med sin vackra kyrka. Winchcombe, där vi
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övernattar, har en rad fina restauranger.

Dag 3

Vandring från Winchcombe till Broadway
Frukost
Vi börjar dagen med att vandra pilgrimsleden till Hailes Abbey, en klosterruin. Sedan vandrar
man upp genom skogen till Stanway. Det finns även en kortare genväg till Stanway om man
vill ta det lugnt. I Stanway ligger en restaurerad kvarn och ett imponerande slott. Vi
fortsätter förbi cricketplanen, över idylliska ängar med betande får till den lilla byn
Buckland. Här kan man ta afternoon tea i trädgården på det fina hotellet. Sedan är det inte
långt kvar till det gamla skjutsstället Broadway med sina vackra honungsfärgade hus. Flera
bra pubar och restauranger.

Dag 4

Vandring från Broadway till Chipping Campden
Frukost
Passa gärna på att handla picknick på väg ut ur Broadway i de välfyllda butikerna. Vi vandrar
först upp till Broadway Tower som med sin utsikt och historia är värt ett besök. Serveringen
intill är också mycket bra. Sedan vandrar vi utför mot Chipping Campden där vi först
besöker Dover´s Hill, en naturlig amfiteater där man arrangerar Cotswolds Olympik, en
tävling med anor från 1500-talet. Vi vandrar sedan in i charmiga Chipping Campden. Dagens
vandring är kort så man kan på eftermiddagen ta en taxi till den fantastiska trädgården
Hidcote Gardens en halv mil bort. Det går utmärkt att sedan vandra hem igen.

Dag 5

Vandring från Chipping Campden till Moreton-in-Marsh
Frukost
Dagens vandring går genom de charmerande byarna Broad Campden och Blockley (bra
lunchstopp). Sedan utför till Batsford med ett fint arboretum (trädsamling) och falkonerare.
Gör gärna även en avstickare till Bourton House som är en ännu en fantastisk trädgård.
Sedan följer lätt vandring över ängarna till Moreton-in Marsh som är en charmig by fylld av
tesalonger, pubar och trevliga butiker.
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Dag 6

Farväl till vandringsresan i Cotswolds
Frukost
Vi tar tåget till flygplatsen efter en trevlig vecka i kanske det vackraste landskap England har
att bjuda.
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