Semestra
på slott
Boka in en weekend i europeisk slottsmiljö
och tanka ny energi. Vi har besökt England,
Skottland, Frankrike och svenska Yxtaholm,
som alla erbjuder både avkoppling och
kulinariska höjdpunkter.
Av Malin Ståhl Hefvelin Foto: Getty Images

Neuschwanstein i Bayern är
ett av världens mest berömda
slott och har stått modell för
Disneys Törnrosa. Här kan
man tyvärr inte bo men vår
reporter har testat fyra andra
slott värda en weekend.
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Highclere Castle

Verklighetens Downton Abbey

Slottet Highcleres vagnslider inrymmer numera ett
värdshus där skådespelarna i Downton Abbey bor. Ha
det som bas och gör utflykter i de fina omgivningarna.
Highclere Castle i Hampshire har seglat upp som ett av Englands mest

populära besöksmål. Det är nämligen här som Mary, earlen av Grantham och de
andra i familjen Crawley glider omkring i tv-serien Downton Abbey. Att köra
den slingriga vägen mellan betande får och ekdungar och plötsligt skymta det
kända slottet får en äkta Downtonian att rysa. Väl framme på den gruslagda
uppfarten stiger man in mellan två stövelknektar i form av drakar – ägarfamiljen Carnarvons släktvapen – och befinner sig i en perfekt tidskapsel från den
viktorianska eran. Rakt fram ligger salongen med lädertapeter där så många
dramer har avhandlats på bästa sändningstid. I köksregionerna finns ett kafé,
när det är fint väder sitter man givetvis ute i den enorma slottsträdgården.
Highclere Castle med omgivningar har mycket att erbjuda. Under inspelningarna bor skådespelarna på The Carnarvon Arms, ett klassiskt värdshus som
tidigare fungerade som slottets vagnslider. Här finns sköna soffgrupper att sjunka
ned i. Middagen intas i den trivsamma puben eller i värdshusets matsal där hög
klassig internationell mat serveras. Vill man göra en rundresa är världsarvs
staden Bath och de små byarna i the Cotswolds perfekta stopp på vägen.

Bra att veta

Boende

Ta sig dit

The Carnarvon Arms

En mängd olika flygbolag flyger
direkt till London från Stockholm och
Göteborg. Tåg eller buss från London.

Bästa tiden att åka

Kolla alltid hemsidan först, under
inspelningarna är slottet stängt. Boka
entrébiljetter i förväg, det är extremt
populärt. Varje dag släpps dock
några få biljetter.

Ta sig runt

Highclere Castle ligger söder om
staden Newbury i grevskapet Berkshire – en och halv timmes tågresa
från London. Expresståg eller buss går
från London till Newbury. Taxi från
Newbury till Highclere Castle. Alternativt hyr egen bil redan på flygplatsen.

Mer info

visitsoutheastengland.com
cotswolds.com
visitbath.co.uk
damernas värld nr 13-14

Daylesford farm
serverar ekologisk
lyxlunch.

Slott känt
från tv.

thecarnarvonarmshotel.com

På charmiga Carnarvon Arms är man
bara tio minuters promenad från
Downton Abbey-slottet. Frågar man
personalen kan man få veta vilken
skådespelare som brukar bo i vilket
rum. Dubbelrum från 95 pund.

Sevärdheter
Byliv och privata
trädgårdar

Området the Cotswolds, någon
timmes bilfärd bort, borde ha
patent på ordet ”engelskt”. Böljande
kullar och korsvirkesstugor täckta
av klätterrosor varvas med privata
trädgårdar öppna för besökare.
Stanna till för afternoon tea i någon
av alla sömniga små byar eller besök
ekologiska Daylesford farm
(daylesford.com) för lyxig lunch,
organiska spa-behandlingar och
shopping i matbutiken.

Andra slott i närheten

Cliveden House i Berkshire (clivedenhouse.co.uk) är ett slott helt i Mary
Crawleys smak. På 1920-talet hade
det krävts en personlig inbjudan från
Lady Astor för att bo här. I dag kan
alla med en hyfsad reskassa sova
i de eleganta rummen fyllda med
antikviteter, persiska mattor och
gamla oljemålningar. Charlie Chaplin,
Winston Churchill och George Ber-

nard Shaw var väl sedda gäster,
liksom alla kungar sedan George I.
Thornbury Castle (thornburycastle.
co.uk) är det enda slottet från Tudoreran som gjorts om till hotell. Det har
funnits en vingård på slottsområdet
i över 500 år, och här produceras
fortfarande vinet Thornbury Castle.
Alla rum har öppna eldstäder och här
finns många historiska detaljer från
Henrik den VIII:s tid.
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Yxtaholm

Smakligt slott i Sörmland

På Yxtaholms slott är avkoppling ledordet.
Lokala råvaror garanterar toppkvalitet på maten,
som är både innovativ och modern.

Yxtaholms slott med anor från 1700-talet ligger vackert i hjärtat av
Sörmland, grusvägen upp till slottet går genom hagar med betande kor. I köket
tar man tillvara det som finns i de egna trädgårdarna, men också råvaror från
många lokala producenter. I parken kan besökare ägna sig åt bågskytte, promenader eller jacuzzibad vid näckrossjön. Stallet Prinsens araber ordnar turridning
på arabiska fullblod. En weekend med middag kostar 1 550 kronor/person.

Bra att veta

Ekenäs kvarn

Ta sig dit

Tåg till Flen och taxi till slottet om
man inte har egen bil.

Kafé med hembakt, engelska
antikviteter och yogastudio.
Sommaröppet maj–september.

Bästa tiden att åka

Warbro kvarn

Mer info

Bröd bakat på hemmalet dinkel och
nakenhavre. Härliga nyttoluncher vid
den gamla kvarndammen.

Yxtaholm har öppet året runt.

yxtaholm.se

Lokalt
mathantverk
Blaxta vingård
blaxstawine.se

Här tillverkas bland annat ett prisat
eiswein. Gästgiveri och restaurang.

Jürss mejeri
jurssmejeri.se

Prisbelönta ostar till försäljning, kurser i ystning för nybörjare och proffs.

Ekenäs, Vadsbro, Flen

warbrokvarn.se

Torgkvällar
malmkoping.nu

Trädgårdsmästare Jan Andersson
ordnar torgkvällar där man kan
botanisera i getostar, dinkel, rökt fisk
och ekologiska ägg. Se hemsida för
datum.

Yxtaholm i Sörmland
har anor från 1700-talet.

Ett bad
i badkar eller
i jacuzzi vid
näckrossjön.

Öster Malma

Satsa på en slottsweekend inklusive
middag.

jagareforbundet.se/oster-malma

Slottet med bed and breakfast erbjuder vilthägn med vilda djur, jägarbod
med kafé och gårdsbutik.
Även skottar kan
laga mat.

körning? Under ledning av instruktör
tar man sig fram genom forsar, uppför leriga grusvägar och ut över stup.
Gleneagles spa bjuder på massage,
ångbastu, stor pool och jacuzzi.
Dubbelrum från 245 pund.

Bra att veta
Ta sig dit
Mitt i det skotska höglandet

Till Gleneagles kommer inte bara
golfentusiaster. Här kan man prova
både falkjakt och bågskytte. Och spa.

Gleneagles

Traditionellt skotskt slottshotell

Man behöver inte vara golfproffs för att gilla
Gleneagles. Här finns möjlighet till både kulinariska
upplevelser och äventyrliga utflykter.

tronar Gleneagles upp sig. Slottet har
aldrig använts som privat residens
utan byggdes som en hotellanläggning från början, för snart hundra år
sedan. Mest känt är nog Gleneagles
för sina tre golfbanor, här spelades till
exempel Ryder Cup 2014.
Men här finns mycket mer än så.
Många kommer för att njuta av lugnet,
naturen och inte minst maten. Här
finns Skottlands enda tvåstjärniga
restaurang, vars kökschef Andrew
Fairlie är uppvuxen nästgårds. Vilt
köttet kommer från lokala jägare,
grönsaker odlas på fälten runtomkring
och allt lamm kommer från Fairlies
bror, lammuppfödare i trakten.
Prova även falkjakt, ridning, bågskytte eller varför inte off road

Flyg från Stockholm till Edinburgh via
Amsterdam med KLM eller med Ryanair från Skavsta till Edinburgh eller från
Göteborg till Glasgow. Med Norwegian från Köpenhamntill Edinburgh.

Bästa tiden att åka

Bästa tiden är vår, sommar och tidig
höst. Vädret är alltid ombytligt och
vintrarna kan vara bistra i Skottland.

Ta sig runt

Skottland har utmärkta kommunikationer vad gäller tåg och bussar.
Hotellet har en egen tågstation bara
två minuter från slottet.

Mer info

gleneagles.com
travelinescotland.com
visitscotland.com

217

Semestra på slott

Bra att veta
Ta sig dit

Flyg till Nice med Norwegian och
SAS från Stockholm eller flyg till
Beziers med Ryanair från Skavsta.

Bästa tiden att åka

Södra Frankrike är ett året runtturistmål. Undvik den värsta turist
anstormningen i juli–augusti.

Ta sig runt

Enklast är att ha egen bil eller hyra.
Det finns flera hyrbilsfirmor att välja
på vid flygplatserna.
Domaine SaintHilaires murgrönsklädda fasad.

Domaine Saint-Hilaire

Vinslott i södra Frankrike

Mer info

domainesaint-hilaire.com
rendezvousenfrance.com
destinationsuddefrance.com

Slottet har
fyra nyrenoverade rum
för gäster.

Andas lantlig luft, njut av Medelhavsköket
och lär dig mer om vin. Slottet Domaine
Saint-Hilaire har anor från 1700-talet.

I Languedoc brer vetefält och vinfält ut sig mot Medelhavet. Inbäddat
i sluttningarna nära byn Montignac ligger slottet Domaine Saint-Hilaire med
anor från franska revolutionen. Här produceras prisbelönta viner som blandar
de traditionella värderingarna i Languedoc med modernt vinmakeri.
Ägarna Anne och Jonathan James jobbade tidigare i London. För ett tiotal
år sedan köpte de vingården och flyttade dit med familjen. När barnen hade
flyttat hemifrån beslöt de att öppna sitt hem för gäster och hyr nu ut fyra
nyrenoverade rum, från 130 euro för ett dubbelrum. De tar gärna med besökare
på en tur i vingården och efteråt kan man smaka på några av gårdens tolv viner.
I den närbelägna medeltida staden Pezenas, som är något av ett konstnärs
kollektiv, trängs keramiker, akvarellmålare och hantverkare i varje gränd.

Båtluffa på kanalen
rtc.se/frankrikekanalerna

Canal du Midi byggdes mellan Atlanten och Medelhavet på 1600-talet.
Dagens kanal startar i Toulouse och
mynnar ut i Medelhavet. På många
ställen kan man hyra pråmar för att
sakta glida fram i landskapet.

Göra

Fotvandring
i Languedoc

Stärkt av sina dubbla arv, det katalanska och det occitanska, visar
Languedoc upp flera sidor. Närheten
till havet är ständigt påtaglig och det
finns stora områden av orörd vildmark, med väldoftande hedar, glesbefolkade berg och branta platåer.
Languedoc genomskärs av vandringsleder, flera slutar i pilgrimsorten
Santiago de Compostela i Spanien.

Vin i Languedoc

Trött på promenader?
Här finns även tid för
avkoppling.
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Vinerna som producerades
i Languedoc konsumerades mest
lokalt och var förhållandevis enkla.
På senare år har många odlare, liksom paret James ,gått över till kvalitetsviner, för förutsättningarna
i Languedoc är precis lika bra som
i till exempel Bordeaux.

Lagunens vita stränder
Remsan som skiljer lagunen Etang
du Thau från Medelhavet består av
en motorväg och långa, vita sand
dyner. Tröttnar man på att flyta på
rygg i lagunen kan man surfa på
havets vågor eller samla snäckor.

Marseillan

Den pittoreska byn vid lagunens
västra sida grundades redan på
600-talet. Här produceras
vermouthen Noilly Prat, i hamnen
ligger destilleriet som är öppet för
besökare.

Äta

Le Vieux Coq

1 rue Albert Paul Alliés, Pezenas

Lokala och säsongsbetonade
råvaror. En meny med ostron, fisk
eller kött och dessert för drygt 30
euro inklusive vin och kaffe är ett
mer än prisvärt kvällsnöje.
damernas värld nr 13-14

