Kent
Englands trädgård
Trädgårdar & Parker

Leeds Castle

Inbäddat mellan London och kontinenten ligger grevskapet
Kent – känt för sin vackra natur, sitt rika kulturarv och sin
spektakulära kustlinje. Du kan uppleva världsberömda
trädgårdsparadis och några väl dolda pärlor i Englands äldsta
grevskap. På ett sätt är Kent en enda gigantisk trädgård – så
full är den av äpplen och körsbär, päron och plommon, humle
och vinstockar. Det är ingen tillfällighet att kung Henrik VIII
utsåg grevskapet till Englands trädgård efter att han
provsmakat en skål med körsbär från Kent. Idag finns det i
Kent hela 180 trädgårdar som är öppna för besökare. Många
av trädgårdarna sköts av National Trust inklusive Winston
Churchills tidigare hem på Chartwell. Förutom de många
skatterna i huset finns det 80 tunnland skog, en köksträdgård
och sjöar att njuta av under en promenad på egen hand eller
på en arrangerad utflykt.
En av stiftelsens finaste trädgårdar är Sissinghurst Castle där
Vita-Sackville West på 1930-talet skapade en serie av doftoch blomsterprydda uterum, inramade av varma, vittrande

murar och krönta av ett ikoniskt torn.
I Hever Castle bodde Anne Boleyn, kung Henrik VIIIs andra
hustru. Slottet stoltserar med hela 125 tunnland av vackra
trädgårdar som röstats fram som sydöstra Englands mest
romantiska dito av Gardener’s World. Den har till och med en
egen ros, som lanserades av stjärnan i James Bond-filmerna,
Dame Judi Dench. Här sker också regelbundna evenemang
inklusive tornerspel och en triathlon.
Leeds Castle har en imponerande historia som går ända tillbaka
till 1100-talet. Det är byggt på en ö mitt i en sjö, omgiven av 500
tunnland parklandskap med bland annat en virvlande labyrint i
idegran, en berömd vattenkaskad och Wood Garden, som blir
mycket levande när påskliljor och narcisser blommar om våren.
Egendomen Penshurst Place innehåller en 11 tunnland stor
muromgärdad trädgård som troget håller fast vid sin design från
1580. En 1,5 km lång idegranhäck gör det ännu vackrare och
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skapar en rad säsongsrum ute i det fria.
Den kända 1800-talsförfattaren Jane Austen var ofta gäst på
idylliska Goodnestone Park Gardens. Det är en upplevelse när
som helst på året, men i början av våren är de 14 lugna
tunnlanden en matta av snödroppar.

•

Southeastern har tåg som går från London Victoria och London
Bridge på mindre än 1,5 timme till de flesta destinationer.

Fakta

På Brogdale finns National Fruit Collections och här erbjuds
turer i fruktträdgårdarna och provsmakning av färskpressad
äppel- och päronjuice. Du kan planera ditt besök så att det
sammanfaller med skördarna: Juni: Körsbär Augusti: Plommon,
äpplen och päron från augusti till oktober.

En gång i tiden var Kent ett eget kungadöme, och det är Englands
äldsta grevskap
Thanet Earth är det största och mest högteknologiska
växthuskomplexet i Storbritannien och omfattar 0,89 km2 mark.
Växthusen producerar cirka 225 miljoner tomater, 16 miljoner
paprikor och 13 miljoner gurkor per år

Andra höjdpunkter är exempelvis Walmer Castle: De glödande
vinterkornellerna på Broadview Gardens; Hole Park för vårens
blåklockor, den historiska viktorianska, muromgärdade
trädgården på Quex; och på Riverhill Himalayan Gardens finns
ännu fler blåklockor samt sommarblommande azalea och
rhododendron; och Bedgebury Pinetum bjuder på en fantastisk
samling av barrträd och rustika höstfärger.

Bästa besökstid
•

Under vår och höst är trädgårdarna som vackrast

Mer om trädgårdar och parker i sydöstra England

Mer om Kents vackra trädgårdar

www.visitsoutheastengland.com/things-to-do/attractions/parks-and-gardens

www.visitkent.co.uk
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