Isle of Wight
Äventyr på ön
Kustlinjer & Floder

The Needles, Isle of Wight

Beläget strax utanför Englands sydkust, och mindre än två
timmar från London med tåg från Waterloo och passagerarfärja,
ligger Isle of Wight – en perfekt destination när som helst på
året. Här finns också den sista kvarvarande svävaren i tjänst i
världen om du vill uppleva ett verkligt unikt sätt att resa.

tillfälliga besökare.
Isle of Wight har nyligen fått namnet Dinosaurieön, och har
länge varit känd som en av Europas bästa fyndplatser för
dinosauriefossiler. Dess krita geologi gör dem särskilt lätt att
hitta. Det finns ett speciellt museum – Dinosaurieön – eller
om du vill få mer praktisk erfarenhet finns det organiserade
jaktturer efter fossiler som utforskar de bästa klipporna och
stränderna längs kusten.

Den mest populära sevärdheten är nog Osborne House, på
öns norra sida, som var drottning Victorias och prins Alberts
sommarresidens. Denna imponerande och luxuösa byggnad
och dess trädgårdar sköts nu av English Heritage.
Befästningarna på Isle of Wight ger en historisk inblick i öns
strategiska roll i försvaret av Englands sydkust genom tiderna.
Carisbrooke Castle härstammar från normandernas tid och
levandegör historien för flera tusentals besökare varje år.

Med mer än 90 km varierad kustlinje har ön ett fantastiskt
utbud av sand- och stenstränder, karga klippor, undangömda
vikar och klart vatten, så en tur till stranden är en väsentlig del
av besöket. Befolkningen hävdar också att ön är den
soligaste platsen i Storbritannien!

Yarmouth Castle, Needles Old Battery och Fort Victoria är av
intresse för den som gillar militärhistoria men även för mer

Isle of Wight är en av de mest populära vandingsdestinationerna
i Storbritannien och har mer än 800 km vandringsleder. Ön har
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Avstånd från London

också blivit framröstad som en av de bästa platserna i världen
för cykling, och anordnar numera några av Europas största
promenad- och cykelfestivaler också. Red Squirrel Cycle Trail
går igenom kuststäder, byar, naturreservat och urskog, med
många möjligheter att upptäcka den mycket sällsynta röda
ekorren.

•

•

Isle of Whight har ett anmärkningsvärd rykte som värd för
banbrytande festivaler, och ståtar med en knökfull kalender
året runt. Musik är ett särskilt starkt inslag, inklusive den
legendariska Isle of Wight Festival, plus jazz- och
världsmusikevent. Men den kanske största händelsen är nog
Cowes Week i augusti, en av världens största regattor med
mer än 1 000 deltagande båtar och över 100 000 åskådare.
Pågående resa runt ön är lätt, med både en modern
järnvägsförbindelse och en traditionell ångtåg på den östra
sidan av ön, plus utmärkta bussförbindelser, taxi och även
elektriska cykeluthyrning. Det finns också bussturer med
öppet tak och en “hop-on-hop-off”-buss med Island Coaster
där man kan ta med cykeln. Här finns det massor av platser
att besöka och saker att göra.

Genomsnittlig restid från London Waterloo inklusive färjan till
ön är bara lite över två timmar
Island Line-tågen går från Ryde Pier Head till Shaklin och
väldigt bra busstrafik finns över hela ön med Southern Vectis.

Mer om Isle of Wight
www.visitisleofwight.co.uk

Bästa besökstid
•

•

I början av juni är det dags för
Isle of Wight Music Festival
I augusti går startskottet för
regattan Cowes Week

Fakta
Det går totalt mer än 300
turer per dag till ön med
bil- och passagerarfärja eller
svävare
Över halva ön är utsedd till en
“Area of Outstanding Natural
Beauty” (AONB)
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