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Resa till London för Frank Heller-sällskapet  

14-16 oktober 2021  

 

 

PROGRAM 

 

Torsdag 14 oktober 
Avresa med British Airways reguljärflyg i ekonomiklass till Heathrow från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn. Övriga 

orter på förfrågan. Vi beräknas lämna Heathrow 10.40 och reser in mot centrala London där vi får en rundtur med fokus 

på Frank Hellers produktion. Under dagen ingår 2-rätters lunch exkl. 1 dryck och vi hoppas på mottagning på svenska 

ambassaden på Portland Place. Sen eftermiddagen checkar vi in på vårt centrala hotell. Resten av dagen och kvällen är 

vikt för upptäckter på egen hand. Vi har flera tips på pubrundor för den som önskar! 

Fredag 15 oktober 
Frukostbuffé på hotellet. Dagens program inleds med en tur med tunnelbanan till Tate Britain, ett av landets största 

museum. Det grundades 1889 genom en donation av Sir Henry Tate. Vi kommer uppleva brittisk konst från 1500-talet 

och framåt. Här finns en stor samling av landskapsmåleri, med verk av bland andra William Turner. I närheten av Tate 

Britain embarkerar vi båttaxin Thames Clippers som tar oss till Greenwich på någon timme.  
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På vägen dit passerar vi bland annat HMS Belfast, Towern, Tower Bridge och Isle of Dogs. I Greenwich besöker vi först 

det astronomiska observatoriet från 1675 och därefter Cutty Sark, ett av de mest berömda klipperskeppen som seglade 

under Brittiska Ostindiska Kompaniet. Från det att fartyget sjösattes 1869 och fram till 1877 seglade hon med te mellan 

Storbritannien och Kina. Segelbåten Gipsy Moth IV ligger strax bredvid. Tunnelbanan tar oss smidigt tillbaka till hotellet 

för ombyte och senare serveras vi middag på The Travellers Club. Observera att klädkoden föreskriver kostym och slips. 

Vi tar vår buss dit och tillbaka.  

  

Lördag 16 oktober 
Frukostbuffé på hotellet. Utcheckning. Vi lämnar storstaden för vackra grevskapet Oxfordshire och världsarvslistade 

Blenheim Palace, ett av landets största och mest kända slott. Slottet uppfördes mellan 1705 och 1724 på mark som 

skänkts till John Churchill, hertig av Marlborough efter dennes seger i slaget vid tyska Blenheim. Parken utgör ett typiskt 

exempel på engelsk park och slottet är bekant som födelseplats för Winston Churchill. Efter en guidad runtomvisning 

fortsätter vi till centrala Oxford för en kortare stadsvandring samt lunch tillsammans.  

  

På vägen tillbaka till Heathrow stannar vi även till för ett intressant besök på det närliggande 1700-talspalatset Britwell 

House. Det har synts i Morden i Midsomer. Sjätte säsongens avslutande avsnitt "Birds of Prey" är inspelat just här. Vi 

beräknas vara på Heathrow ca 17.25 i tid till första flyget tillbaka som lyfter 19.25.  

                          NNI 210112 
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Resmål: Resa till London för Frank Heller-sällskapet 

Datum: 14-16 oktober 2021 

Logi: London: Leonardo Royal Hotel London St Paul's 4****+. Elegant hotell bredvid St Paul's 

Cathedral i Londons affärsdistrikt. Tunnelbanestationen St Paul’s och London Stock 

Exchange ligger båda 5 minuters promenad bort. Shoppingcentret One New Change 

och Shakespeares The Globe ligger också nära. 

https://www.leonardohotels.co.uk/hotels/london/leonardo-royal-hotel-london-st-pauls  

Flyg: 

 

Reguljärflyg med British Airways i ekonomiklass exkl. flygskatt inkl. bagageavgift. 

Utresa: 

BA771  Stockholm-London       07:35-09:20 

BA803  Göteborg-London         08:15-09:30 

BA811  Köpenhamn-London     07:00-08:15 

Hemresa:  

BA786  London-Stockholm       19:25-22:55 

BA802  London-Göteborg          20.40-23.45 

BA820  London-Köpenhamn     20:40-23:40 

Pris: SEK 9 495:-/person i delat dubbelrum (baserat på min. 35 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguljärflyg i ekonomiklass med British Airways exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Modern helturistbuss och tunnelbana för lokala transporter 

2 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukost 

Välkomstlunch dag 1, 2-rätters exkl dryck 

Middag på Travellers Club dag 2, 3-rätters exkl dryck 

Lunch i Oxford dag 3, 2-rätters exkl dryck 

Entréer till Tate Britain, observatoriet i Greenwich, skeppet Cutty Sark.  

Entréer och guidad visning av till Blenheim Palace och Britwell House. 

Guidad stadspromenad i Oxford 

Reseledare från BK Travel Solutions 

Skatter och lagstadgade avgifter 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca SEK 500:- ) 

Enkelrum: SEK 1 950:-  

Extranätter på hotellet i anslutning till resan: ca SEK 1100:- per natt i twinrum 

För frivilligt avbeställningsskydd samt reseförsäkring – kontakta oss! 

Villkor: Priset är beräknat på 35 betalande gäster och med gällande dagskurs (GBP). Vi 

förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll 

t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Individuella avbokningar sker mot 

tecknande av avbeställningsskydd. Särskilda resevillkor gäller. BK Travel Solutions har 

ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

 

Anmälan 

 & kontakt: 

Niklas Nilsson BK Travel Solutions Tfnnr 040-60 60 220  

Mail: info@bktravelsolutions.se 

 

 

 

http://www.bktravelsolutions.se/
https://www.leonardohotels.co.uk/hotels/london/leonardo-royal-hotel-london-st-pauls
mailto:info@bktravelsolutions.se

