Oxford och Blenheim Palace
Spiror och slott
Historia & Arv

Blenheim Palace

Oxford, staden av drömmande spiror, genomsyras av en rik och
fascinerande historia. Staden är kanske mest känd för det
prestigefyllda Oxford University, som innehåller hela 38 ikoniska
byggnader, bland andra The Radcliffe Camera, biblioteket
Bodleian och Suckarnas bro.
Det finns fler än 1500 kulturminnesmärkta byggnader i staden,
vissa med anor från 1200-talet. Staden hyser också många
antika sevärdheter, den mest populära av dessa är Ashmolean
Museum – det äldsta offentliga museet i världen (grundat 1683)
med skatter som kartlägger utvecklingen av gamla och moderna
civilisationer. På Oxford Castle kan du följa fotspåren av de
fångar som satt fängslade i den underjordiska kryptan i över
900 år. Oxfords litterära kopplingar är legendariska – från
staden kommer C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien och det var också här
som författaren Lewis Carroll träffade en ung Alice Liddell och

blev inspirerad att skriva “Alice i Underlandet” och uppföljaren
“Alice i Spegellandet”. Staden kan lätt utforskas till fots på
guidade promenader, med cykel eller under en stadsrundtur
med buss. Om det är soligt åker man på floden, antingen i
traditionella stakbåtar eller tar en flodkryssning.
Bara 30 minuter från Oxfords stadskärna ligger det enastående
vackra Blenheim Palace. I detta 300-åriga världsarv bodde den
12:e hertigen och hertiginnan av Marlborough, och här föddes
också Sir Winston Churchill. Blenheim Palace är ett riktigt
mästerverk i 1700-talsbarock. Slottet ger en imponerande
upplevelse för besökare och bjuder på en mängd utställningar,
utflykter och evenemang under hela året. I år, 2016, firas också
300-årsdagen av Capability Brown, den berömda
landskapsarkitekten som designat palatsets vackra trädgårdar.
Det är också första året som slottet är öppet alla dagar.
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Great Hall, Blenheim Palace

Waddesdon Manor, Buckinghamshire

Oxford

Avstånd från London

Oxfordshire Cotswolds är en av de mest pittoreska områdena i
England med städer och byar i honungsfärgad sten och ett brett
utbud av lyxiga landsbygdshotell, hemtrevliga Bed & Breakfasts
samt traditionella engelska pubar och värdshus.
Om du beger dig lite längre från Oxford hittar du den magnifika
herrgården Waddesdon Manor, nära Aylesbury. Waddesdon är
byggt som ett franskt 1500-talsslott och har makalös utsikt
över Oxfordshire, Chilterns Hills och Vale of Aylesbury. På
Waddesdon har man en lång tradition av underhållning och
gästfrihet med evenemang kring mat och vin. Du kan också
utforska slottets historia, alla samlingar och trädgårdar genom
omväxlande utställningar och intressedagar.

•

•

Great Western Railway från London Paddington till Oxford tar
cirka en timme och bussen till Blenheim Palace tar 20 minuter.
Till Waddesdon Manor finns en direktanslutning från London
Marylebone till Aylesbury Vale Parkway eller Aylesbury som
tar en timme, och därefter en kort taxiresa.

Fakta
Blenheim Palace förekommer ofta i filmer och TV-produktioner såsom
James Bond-fimen Spectre, och Harry Potter och Fenixorden
Över 10 000 flaskor vin lagras i Waddesdon Manors vinkällare, en
dokumentation över de 150 år som familjen Rothschild ägde två av de
mest berömda vingårdarna i Bordeaux: Château Lafite Rothschild och
Château Mouton Rothschild

Mer om Blenheim Palace
www.blenheimpalace.com

Mer om Waddesdon Manor

Bästa besökstid

www.waddesdon.org.uk

•

Mer om Oxford
www.visitsoutheastengland.com

•
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December är toppen för en julshoppingresa med evenemang på
Waddesdon
Sommaren är bästa tiden att njuta av evenemangen och parkerna
på Blenheim eller Waddesdon

