
  
 

  

 

 

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se 

Resa till Chatham, Canterbury & Dover  

för Vasamuseets Vänner  

31 augusti - 3 september 2023 
 

 

PROGRAM 
 

Torsdag 31 augusti  
Avresa med direkt reguljärflyg i ekonomiklass med British Airways från Arlanda kl. 07.45 till London. Vi 

anländer kl. 09.30 och möts av våra privathyrda buss och reseledare från BK Travel Solutions. Efter 

sedvanliga formaliteter åker vi in mot centrala London. Förtöjd vid Tower Bridge hittar vi HMS Belfast, 

en lätt kryssare som bland annat användes under andra världskriget och Koreakriget. Hon deltog i 

sänkningen av den tyska slagkryssaren Scharnhorst och i bombardemanget inför landstigningen i 

Normandie. I närheten finns möjlighet för lunch på egen hand. Efter HMS Belfast byter vi storstaden 

London mot grevskapet Kent och byter Themsen mot floden Stour. Vi ska till Canterbury och checkar 

in för tre nätter på Hampton by Hilton Canterbury. 
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En stund senare ska universitetsstaden Canterbury få charma oss med sina mysiga kullerstensgator, 

de storslagna katedralerna och de många pubarna under en guidad stadspromenad. Canterbury har 

förtrollat besökare i många sekler och är platsen där författaren Geoffrey Chaucer lät sina klassiska 

Canterburysägner utspela sig.  

 

Fredag 1 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi gör allra först ett guidat besök i katedralen, en av Englands äldsta och mest 

kända religiösa byggnader. Dagens stora utflyktsmål är Chatham. Staden var en liten by fram till 1500-

talet, då det på grund av närheten till kontinenten blev viktig hamn för krigsskepp. Under 414 år försåg 

Chatham brittiska flottan med mer än 500 fartyg och låg i framkant vad gäller varvsbyggnad, industri 

och teknik. Som mest sysselsatte man över 10 000 skickliga hantverkare på drygt en och en halv 

kvadratkilometer. 

  

Vi ska se tre historiska krigsfartyg – HMS Gannet (1878), HMS Cavalier (1944) och HMS Ocelot (1962). 

På området finns även Storbritanniens största samling av historiska livbåtar. Utställningen 

”Command of the Oceans” visar hur fartygen konstruerades och hur varvsarbetarna var med att göra 

Storbritannien till en av de största sjöfararnationerna.  

Sju år efter Vasamuseets vänners besök i Repslagarbanan på Lindholmen i Karlskrona skärgård skall 

vi få titta in i Chathams motsvarighet. Delar av byggnaden är från tidigt 1700-tal. Här har rep slagits i 

400 år, för att sedan hamna på de största fartygen, inklusive amiral Nelsons Victory. Längre bort 

hittas fler utställningsföremål i den stora övertäckta slipen. Den var, när den byggdes 1838, den 

största träkonstruktionen i sitt slag i hela Europa. Under tidiga kvällen är vi tillbaka i Canterbury där 

kvällen är på egen hand.  
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Lördag 2 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi åker i riktning sydost mot Engelska kanalen. Slottet i Dover är en av de 

mest besökta attraktionerna i regionen. Under Napoleonkrigen skapades underjordiska tunnlar som 

skulle tjänstgöra som kaserner. Därefter användes de en kort tid för att bekämpa smuggling, men var 

sedan övergivna i mer än ett århundrade. När andra världskriget bröt ut 1939 omvandlades tunnlarna 

först till skyddsrum och senare till en militär kommandocentral och underjordiskt sjukhus. 

 

Vi börjar med en rundtur om dagarna i maj 1940 då amiral sir Bertram Ramsey styrde evakueringen 

av soldater från Dunkerque, med täcknamnet Operation Dynamo, från sitt högkvarter i tunnlarna. 

Under eftermiddagen guidas vi runt i själva slottet, "Nyckeln till England" som det kallats på grund av 

sin betydelse för landets försvar. Turen förtäljer slottets historia från dess grundande fram till idag.   

Lunchen idag serveras på restaurang NAAFI (Navy, Army, & Air Force Institutes) i en byggnad från 

1860-talet. Väl tillbaka i Canterbury avslutar vi med en gemensam avskedsmiddag på en restaurant 

nära vårt hotell. 

Söndag 3 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vår sista upplevelse av Canterbury blir från floden Stour. Vi går ombord på 

en klassisk handbyggd punt och får en stillsam tur genom hjärtat av Canterbury och serveras ännu lite 

mer av stadens vackra vyer och historier under tiden. På väg tillbaka till flygplatsen stannar vi till i 

London-stadsdelen Greenwich där vi inleder med lunch på Parkside Café & Terrace strax intill National 

Maritime Museum. 

 

National Maritime Museum är det största museum i sitt slag i världen. Vi får en guidad runtomvisning 

och ges tid på egen hand. Utställningarna ger oss inblick i vardagen för såväl vanliga sjömän som 

Christopher Columbus och Francis Drake. Livet längs Themsen under 300 år, interaktiva världskartor, 

marina målningar och slaget vid Trafalgar är andra spännande ämnen som avhandlas. Vi är tillbaka på 

Heathrow i god till vår incheckning. Direktflyg till Stockholm lyfter 19.20 och beräknas landa 22.50. 

http://www.bktravelsolutions.se/


  
 

  

 

 

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se 

Resmål: Resa till Chatham, Canterbury & Dover 

Datum: 31 augusti - 3 september 2023 

Reslängd: 3 nätter/4 dagar 

Logi: 

 

 

 

Canterbury: Hampton by Hilton Canterbury, 3***. Ett boende bland butiker och 

kaféer, 200 meter från den ikoniska Canterbury-katedralen. Observera att bussen 

inte kör ända fram så vi går de sista 600 metrarna till fots. 

https://www.hilton.com/en/hotels/rcshxhx-hampton-canterbury/  

Flyg: 

 

 

Rumsfördelning: 

Reguljärflyg med British Airways t/r i ekonomiklass: 

Utresa: Stockholm Arlanda – London Heathrow 07.45-09.30        

Hemresa: London Heathrow - Stockholm Arlanda 19.20-22.50        

9 dubbelrum (twin med separata sängar) + 7 enkelrum.   

Pris: SEK 12 895:-/person i delat dubbelrum (baserat på minst 25 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

Direkt reguljärflyg med British Airways i ekonomiklass  

Modern helturistbuss för lokala transporter  

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukost 

4 gemensamma måltider inkl. dryck enligt följande: 

Tvårätters lunch inkl. 1 dryck i Chatham dag 2 

Tvårätters lunch inkl. 1 dryck i Dover dag 3 

Trerätters middag inkl. 1 dryck i Canterbury dag 3 

Tvårätters lunch inkl. 1 dryck i Greenwich dag 4 

Entré och audioguide på HMS Belfast 

Guidad stadspromenad i Canterbury 

Guidad visning av katedralen i Canterbury 

Guidad visning av National Maritime Museum i Greenwich 

Utflykt till Chatham Historic Dockyard 

Utflykt till Dover inkl. Dover Castle och Secret Wartime Tunnels 

Båttur på floden Stour i Canterbury 

Reseledare från BK Travel Solutions 

Skatter och lagstadgade avgifter 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (ca SEK 665:- ) 

Enkelrum: SEK 2 700:-  

Avbeställningsskydd:  7% av resans grundpris 

Villkor: Priset är beräknat på 25 betalande gäster med gällande dagskurs (GBP). Vi 

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

kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor gäller. 

BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Anmälan 

 & kontakt: 

Niklas Nilsson BK Travel Solutions Tfnnr 040-60 60 226.  

Mail: info@bktravelsolutions.se  

Sista anmälningsdatum: 20 maj 2023.                                              NNL 221207     
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