
GRAPE BRITAIN MED



Upplev ”Grape Britain” med 
oss på XLNT Travel

VIN I SÖDRA ENGLAND. När engelska viner 
kommer på tal, är det många som är skeptiska 
Varför åka till England för vin, när man kan åka 
till Bordeaux eller Rioja. Men faktum är att 
som vinland börjar England bli respekterat 
även i de fina kretsarna och det spås att 
England inom en snar framtid kommer att vara 
ett av världens ledande vinländer. 
Jordmånen i södra England är inte helt olik 
den i det franska distriktet Champagne och 
medeltemperaturen är bara någon grad lägre, 
vilket har gjort att många vinodlare satsar 
stort på just mousserande viner.



ANKOMST BRIGHTON OCH 
VINPROVNING

MÅNDAG 27/5 2019
Upphämtning på London Gatwick och 
transfer till Brighton
Incheckning på hotellet
Gemensam promenad till 
välkomstmiddag med vinprovning



VIN- & GINGÅRDSBESÖK OCH FÖRDJUPNING

TISDAG 28/5 2019
Frukost
08:45 Transfer till Denbies Wine Estate för en 
heldagsupplevelse
Ni börjar morgonen med ”hands-on distillering
experience” där ni får lära er om gintillverkning 
och får chansen att skapa sin egen botaniska 
blandning och får ta del av hemligheten i att 
skapa en perfekt Gin & Tonic. 
Därefter följer lunch för gruppen i The Gallery
Restaurant. Eftermiddagen spenderas med en av 
Denbies egna vinexperter för att ge gruppen en 
fördjupad förståelse för vintillverkning och den 
långa resan vinet gör från druva till glas. 
Ca 16.30 Återresa till Brighton Hotel 



AFTNOON TEA PÅ ÅNGTÅG

ONSDAG 29/5 2019
Frukost
Fri tid
13:30 Transfer till Sheffield Park Station
14:40 Ankomst Sheffield Park Station
15:00 Ombordstigning på Bluebells tåg, som dras av ett 
ånglok. Med på turen är en lokalguide. Under resans 
första del serveras Afternoon Tea och guiden berättar 
mer om tåget och vad ni passerar.
Ca 16:00 är tåget framme vid East Grinstead Station där 
möjlighet ges att sträcka på benen, innan resan går 
tillbaka igen. 
17:00 Tillbaka vid Sheffield Park Station och transfer 
går tillbaka till Brighton.
På kvällen blir det middag och ”blind” vinprovning samt 
tävling med frågor på varje vin.



HEMRESEDAG

TORSDAG 30/5 2019
Frukost
Transfer till flygplatsen

Pris från SEK 11 360/person, del i dubbelrum

I priset ingår:
Ankomsttransfer från Gatwick till Brighton, 3-rätters 
välkomstmiddag och vinprovning, besök på Denbies Wine Estate
med gin workshop, lunch samt rundtur på vingården med 
vinprovning, privathyrt tåg med Bluebell Railway med guide och 
Afternoon Tea, ”blind” vinprovning, middag sista kvällen och 
transfer till Gatwick Airport. 

OBS! Flyg är ej inkluderat i priset.


