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Windsor Castle

Windsor är känt i hela världen för kontakten med
kungafamiljen, som hem för världens äldsta och största
bebodda slott och för vaktombytet. Kapplöpningsbanan Ascot
och universitetet Eton.  Men besökare till Windsor kan dock bli
förvånade över att se hur mycket grönskande och vacker
natur man lätt får tillgång till. Härliga trädgårdar, parker och
öppna gläntor, massor av frisk luft och ett överflöd av färger
och intressanta upplevelser oavsett säsong. I norr finns det
mer än 4 km2 National Trust-mark, och i söder ligger den 19
km2 stora egendom som tillhör kronan. I mitten ligger
Windsor Great Park och The Long Walk som skär från
Windsor Castle fram till ryttarstatyn på Snow Hill. Du kommer
att behöva avsätta några timmar för att utforska bara ett litet
hörn av den underbara grönska som erbjuds här. Från ståtliga

ekar till den skimrande sjön Virginia Water och
prydnadsträdgården och skogsmarken vid The Savill Garden.
Den bästa tiden för ett besök är slutet av maj och början av
juni. Windsor ligger också vid sidan av Themsen där du
antingen kan ta en guidad tur på vattnet, hyra en egen båt
eller prova Thames Trail och utforska byar och sevärdheter
längs vägen.
Vid Cookham finns det många gamla stugor och maffiga hus,
det äldsta byggt 1417. Här finns också konstgalleriet Stanley
Spencer Gallery. Spencer var en av 1900-talets största
brittiska målare och galleriet hyser den största samlingen av
hans verk i hela världen.
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Windsor Great Park

Virgina Water, Windsor Great Park

Avstånd från London

På klipporna, 60 meter över Themsen, ligger Cliveden Estate
som en gång var Lady Astors hem, Storbritanniens första
folkvalda kvinnliga politiker. Det omfattar mer än 350
tunnland av National Trust-trädgårdar och skogsmark
inklusive en fantastisk vattenträdgård och skogsstigar.

•

Någon mil utanför Maidenhead ligger ett av National Trust
hanterad arkeologiskt fornminne som en gång sägs ha varit
ett tillhåll för den berömde stråtrövaren Dick Turpin på
1700-talet. Idag finns här många mil av promenadvägar och
cykelleder.

Mindre än en timme på South West Trains från London
Waterloo till Windsor och Eton Riverside och därifrån vidare
med taxi, buss eller häst och vagn

Mer om den vackra naturen i Windsor
www.windsor.gov.uk/experiences/great-outdoors

Fakta

Tre miles söder om Windsor ligger Runnymeade, den berömda
plats där undertecknandet av Magna Carta skedde 1215. En
promenad över fridfulla ängar till toppen av kullen ger
fantastisk utsikt över Themsendalen.

Vaktombytet på Windsor sker året runt men aldrig på söndagar
Eton College grundades av kung Henrik VI år 1440 och är den näst
äldsta privatskolan i England efter Winchester

Strax utanför Windsor ligger Bray, där hälften av alla
Storbritanniens trestjärniga Michelin-restauranger
återfinns. The Waterside Inn drivs av bröderna Roux som har
serverat oklanderliga och sofistikerade franska rätter sedan
1972. Heston Blumenthal’s har tre restauranger: The Hinds
Head, The Crown och makalöst experimentella restaurangen
Fat Duck, som har utsetts till världens bästa restaurang.

Bästa besökstid
•

•
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I maj 2016 kommer slottet Windsor att stå värd för firandet av
drottningens 90-årsdag med några av de bästa och finaste
attraktioner och evenemang som står att uppbringa.
I juni går Royal Ascot, en av de största hästkapplöpningar i världen.

