
Trädgårdsresa till England med Svenska Dahliasällskapet 9-15 september 2019 

 

Vi reser med Rolfs Flyg och Buss AB 

Flygresa från Stockholm Arlanda eller Köpenhamn Kastrup med SAS till Manchester t.o.r. 

Pris per person med del i dubbelrum 11 625 kr. Enkelrumstillägg 3 500 kr. 

Tillkommer kostnad för entré till mässan i Harrogate 200 kr detta betalas till Olof Ekblad 

efter att resan slutbetalats. 

Priset kan komma att höjas om vi blir få som reser. Olof meddelar detta till resenärerna om 

det skulle inträffa. Valutatillägg kan tillkomma beroende på kronans värde vid 

bekräftelsedatum jämfört med avresedatum. 

I priset ingår 6 hotellfrukostar och 5 middagar (ej dryck vid middagarna). 

Anmälan görs till Olof Ekblad 

olof5@yahoo.com 

0706 59 20 34 

Sista dag för anmälan är 3 juni 2019 

Olof gör sedan en gemensam anmälan till Rolfs Flyg och Buss 

Därefter kommer bekräftelse till var och en från Rolfs Flyg och buss. 

Anmälningsavgift 500 kr ska betalas till Rolfs flyg och Buss senast 24 juni. 

Slutbetalning ska göras till Rolfs Flyg och Buss senast 9 augusti 

 

Dag 1 Måndag 9/9 

Flyg från Stockholm 07.35, Flyg från Köpenhamn 08.30 

Ankomst Manchester 09.05 resp. 09.35. Lokal buss möter oss vid flygplatsen. 

Resan går först till Bredbury, Stockport en liten bit söder om Manchester där besöker vi Geoff och 

Heather Hoyle. De har en liten trädgård som är proppfull med blommor och då givetvis mest dahlior. 

Geoff kallar sig för ”dahliaholic” och det är nog ett passande uttryck. 

Därefter till Barry Davies i Barnsley på vägen dit äter vi lunch på egen hand på lämpligt ställe. 

Barry Davies är förädlare av ”Barbarry” sorterna och en hängiven odlare av små dekorativ och 

bolldahlior till shower och tävlingar. Hans odling är en allotment vilket är en odlingslott på en åker. 

Vi åker sedan norrut till Newcastle upon Tyne i Northumberland. Incheckning på Hotel Indigo 

Newcastle. Gemensam middag på någon restaurang i staden. 

 



Dag 2 Tisdag 10/9 

Vi åker till världsarvet Hadrianus mur som en gång var utkanten av det romerska riket, besök vid 

Housesteads Roman Fort, en av de bäst bevarade delarna av muren. 

Därefter lunch på egen hand på lämpligt ställe utmed vägen till Halls of Heddon som är en 

handelsträdgård med Garden Center. Den drivs av David Hall med familj och har som specialitet 

Dahlior och Krysantemum, på dessa blommor är de en av de ledande aktörerna i Storbritannien. 

Sedan åter till Newcastle för gemensam middag och övernattning. 

 

Dag 3 onsdag 11/9 

Resa söderut till Newby Hall and Gardens i Ripon, som är en anläggning med stor och välkänd 

trädgård med många trädgårdsrum designad från 1920 talet och framåt. Dessutom ett stort tegelhus 

byggt på sent 1600 tal. Huset har storslagen inredning från 1700 tal. Man har även utställningar av 

nallebjörnar och dockskåp m.m. för att locka barnfamiljer. Lunch på egen hand på Newby området. 

Sedan till RHS Garden Harlow Carr vid Harrogate. Trädgården öppnades 1950 och införlivades med 

RHS Royal Horticultural Society 2001. RHS har några få trädgårdar över Storbritannien och denna är 

deras flaggskepp i norra delen av landet, här finns perenner, gräs, woodland, blomsterängar, 

arboretum, köksträdgård, klippträdgård med alpiner och mycket mer. 

Därefter till Leeds för gemensam middag i en av stadens restauranger och övernattning på Holiday 

Inn Express Hotel, Leeds City Center 

 

Dag 4 torsdag 12/9 

Vi börjar dagen med besök på the Dahlia Trial Garden i Golden Acre Park norr om Leeds. Detta är 

Storbritanniens enda testodling av nya dahliasorter som är på väg ut på marknaden. Det är en liten 

yta där sorter från olika förädlare testas. Det finns ett café bredvid där man kan köpa fika. 

Därefter åker vi en kort resa till York Gate garden som stäcker sig över 5000 kvadratmeter, den 

skapades i början av 1980 talet och betraktades då som en av de bästa ”små” trädgårdarna i England. 

Den drivs numera av det Brittiska perenna sällskapet. Den innehåller flera trädgårdsrum på den 

relativt begränsade ytan. Lunch på egen hand i York Gate garden. 

På väg till hotellet svänger vi sedan in till Kirkstall Abbey som är en välbevarad ruin av ett 

cistercienser kloster, byggt på senare hälften av 1100 talet.  

Middag på egen hand i Leeds denna dag. 

 

 

 

 

 



Dag 5 fredag 13/9 

Dagen är vikt åt trädgårdsmässan Harrogate Flower Show, med utställningar och tävling med Dahlior, 

Krysantemum, Gladiolus, Grönsaker med mycket mer. Försäljning av en mängd växter och 

nyttoprylar för trädgården.  

Lunch intas på egen hand på området och tiden går fort med allt som finns att se på mässan.  

Vid 16 tiden åker vi mot Manchester där vi bor på Mercure Manchester Piccadilly Hotel. Gemensam 

middag äter vi ute i staden under kvällen. 

Dag 6 lördag 14/9 

Efter frukost gör vi en guidad busstur genom Manchester och äter sedan lunch på egen hand i 

staden. 

Efter lunchen reser vi söderut några mil till Biddulph Grange Garden som är en Viktoriansk 

trädgårdsanläggning vid Stoke on Trent. Den skapades av botanikern James Bateman i mitten/slutet 

av 1800 talet, han samlade växter från hela världen och många av dem finns bevarade här i de många 

trädgårdsrummen. Bland annat finns en berömd ”Dahlia walk”. Trädgården drivs nu av National Trust 

som är en stiftelse vilken har ansvar för många av Storbritanniens sevärdheter.  

Vi äter på kvällen en gemensam avslutnings middag i Manchester. 

 

Dag 7 söndag 15/9 

Frukost på hotellet. 

Bussen kör oss till flygplatsen för hemresa 

Avgång till Stockholm 11.40 anländer Arlanda 14.55 

Avgång till Köpenhamn 10.00 anländer Kastrup 12.45 

 

Hemsidor att titta på har: 

Housesteads Roman Fort 

Halls of Heddon nursery 

Newby Hall and Gardens 

RHS Garden Harlow Carr 

York Gate Garden  

Kirkstall Abbey-Leeds City Council 

Harrogate Autumn Flower show 2019 

Biddulph Grange Garden 

På Youtube kan man se filmer från  

Geoff Hoyle, sök på Dahliaholic 



 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 


