
 

Program   
 

(F=frukost, L=lunch, M=middag) 
 

Dag 1, onsdag 26 augusti Sverige – London - Salisbury                        (-/L/M) 
02:50 Håkanhult Lillegården, Holsljunga 
~03:10 Falkenbergsvägen 27, Östra Frölunda    
~03:22 Almedal 2 Hid, Östra Frölunda 
~03:33 Axelfors, Svenljunga 
~03:42 Svenljunga busstation 
~03:53 Kolarp Svenljunga 
~04:05 Lockryd busstation, Sexdrega 
04:50 Airport Landvetter Utrikes 
06.50  Avresa med flyg från Göteborg, Landvetter till London Heathrow. 
08.05 Ankomst London, Heathrow. (lokal tid, 2 timmars flygtid) 
* Besök inkl. lunch på Dorset Heavy Horse Museum ett levande landsbygdsmuseum med 
såväl maskiner som djur. https://dorset-heavy-horse-centre.co.uk 
* Velcourt Ltd. eller liknande anläggning med moderna maskiner. Velcourt är en  
rådgivningsorganisation för lantbrukare . 

* Vidare färd till Salisbury och incheckning på hotell. Middag serveras på hotellet.  
 
 

Dag 2, torsdag 27 augusti     (F/-/M) 
* Frukost serveras på hotellet. 
* Transfer till Dorset Steam Fair Festival, heldagsutflykt på egen hand. 
* Mot kvällen återresa till hotellet.  
* Middag serveras på restaurang i närheten (promenadavstånd).  
 
 

Dag 3, fredag 28 augusti     (F/-/M) 
* Frukost serveras på hotellet. 
* Transfer till Dorset Steam Fair Festival för ytterligare en heldag på egen hand.  
* Upphämtning och transfer till en lokal pub där middag serveras.  
* Åter till hotellet för övernattning 
 
 

Dag 4, lördag 29 augusti     (F/L/M) 
* Frukost serveras på hotellet. OBS! Utcheckning. 
* Besök på en gård med renoverade, äldre maskiner av olika slag, bl.a. många  traktorer. 
Typisk engelsk lunch serveras under besöket. 
*Resan går sedan till Milestones Museum of Living History, en variant på Skansen men 
med engelsk industristad i början av seklet. Här finns ett flertal renoverade gamla fordon 
samt en Hampshire fabrik för lantbruksmaskiner. 
* Incheckning på hotell i Windsor, välkänd för sitt slott och vackra stad. 
* Gemensam avskedsmiddag på lokal restaurang. 
 
 
 

https://dorset-heavy-horse-centre.co.uk/


 
Dag 5, söndag 30 augusti     (F/-/-) 
* Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.  
* Besök på Brooklands Museum med gamla bilar, flygplan och motorcyklar. 
https://www.brooklandsmuseum.com/ eller Besök på Windsor Castle (guidning på egen 
hand med hörlurar). Eller fri tid i Windsor, avslutas med   
*Besök i Windsor Farm Shop, en kunglig butik med allt det man kan tänka sig behövs på 
den traditionella engelska landsbygden.  
* Transfer till Heathrow flygplats för incheckning.  
17.45 Avresa mot Göteborg, Landvetter.  
20.50 Ankomst Landvetter. 
~21:30 Buss avgår Landvetter 
~22:10 Lockryd busstation, Sexdrega 
~22:22 Kolarp Svenljunga 
~22:31 Svenljunga busstation 
~22:43 Axelfors, Svenljunga 
~22:52 Almedal 2 Hid, Östra Frölunda 
~23:00 Falkenbergsvägen 27, Östra Frölunda    
~23:23 Håkanhult Lillegården, Holsljunga 
 
Pris per person utifrån dagens valutakurs och i delat dubbelrum inkl. KMV subventionering 
kan ändras till och med avresedagen. 
Vid 30 resenärer: 13 063 kr/per person. Enkelrumstillägg 1 950 kr 
 
För att säkra din plats, anmälan till Carina 070-60 39 809 och betala omgående 1 200 kr 
till Kinds MotorVeteraner. Bg 415-0256 eller Swish 12 32 57 04 55.  
Dessa återfås ej vid ev. avbokning. 
Senast den 15 februari skall ytterligare 6 000 kr vara inbetalda. 
Senast den 15 maj skall resterande 5 863kr + ev. enkelrumstillägg vara betald.  
Totalt 13 063 kr (15 013 kr vid enkelrum) Om pris justeras upp eller ned så kommer vi att 
informera de anmälda resenärerna om detta. 
 
Följande ingår i priset: 
Buss t & r Landvetter, Flyg t & r Göteborg, Buss och chaufför i England 
4 övernattningar på medelklass hotell inklusive stor engelsk frukost, 2 luncher, 4 
middagar. Studiebesök enligt programmet, med reservation för ändringar. 
Entré till Milestones Museum, Great Dorset Steam Fair, Dorset Heavy Horse o Brookland.  
Representant från Traktor Power följer med från Landvetter 
Organisationskostnader, Resefolder med information om resmålet och praktisk 
reseinformation till samtliga deltagare. 
 
Följande ingår INTE i priset: 
Dryck till Måltider, Dricks till busschaufför, Reseförsäkring, Avbeställningskydd, Personliga 
utgifter. 
 

Resegarantier N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom 

vårt bolagsnamn Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de 

tjänster som är bokade genom oss.  

 

https://www.brooklandsmuseum.com/

