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CYPRUS

NAGY-BRITANNIA ÉS ÍRORSZÁG
Hétvége Astoréknál
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Taplow, Berkshire, Anglia

A

Nemzeti Alap (National Trust) kezelésében lévô, elképesztôen kényelmes és lenyûgözôen fenséges épület Anglia legnagyszerûbb vidéki szállodája. Még a „látványos” és a „pompás” jelzôk sem tudják érzékeltetni

annak az itáliai jellegû villának a fôúri arányait, amely jelenlegi állapotában az 1966-ig
itt élô Astor család három nemzedéke ízlését
tükrözi. A korábbi tulajdonosok között találjuk többek között a walesi herceget is. (Az
1960-as években Cliveden volt a színhelye az
1964-ben a konzervatív kormány bukását elôidézô, hírhedett Profumo-botránynak.) Egy
vacsora a kitûnô Waldo’s étteremben éppen
elég csábító ahhoz, hogy Londonból kiruccanjunk Clivedenbe, de ha az éjszakát is ott
töltjük, élvezhetjük a szálloda mintegy százötven hektáros parkjának lovaglásra vagy kocogásra alkalmas ösvényeit. A közel négy és
fél méter magas ablakokból láthatók a hotel
régi vitorlás hajói, amint a Temzén ringatóznak, valamint Nancy Astor hangtalanul sikló,
villanymotorral hajtott kenuja. Az egyenruhát
viselô hajósok kormányozta vízi jármûveken
tehetünk egy fordulót és megihatunk vacsora
elôtt egy pohár pezsgôt, de piknikezni is in-

dulhatunk, a szálloda jóvoltából pompás ételekkel teli kosarakkal. Lenyûgözôek a gondozott kertek, a társalgók kandallói, a libériás
személyzet, a gyertyafényben úszó ebédlôk és
a mindent körüllengô luxus, amely a nem fôrangú vendégeket is megilleti.
MI : szálloda, étterem. HOL : 16 km-re
Windsortól északnyugatra; www.clivedenhouse.co.uk. MIKOR: csak vacsora, mindennap.

Clivedent Buckingham második hercege építtette
1666-ban

Anglia leglátogatottabb történelmi emlékhelye

A WINDSORI KASTÉLY
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Windsor, Berkshire, Anglia

A

brit nemzeti öntudat legfôbb megtestesítôje a windsori kastély, amely
nemcsak Britannia legôsibb és legnagyobb kastélya, de – ezer szobája
révén – a legnagyobb, használatban lévô kastély is a világon. A jelenlegi
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A windsori kastély a sétány felôl

uralkodó, II. Erzsébet, gyermekkora java részét itt töltötte, érthetô tehát, hogy nagyon fájdalmasan érintette, amikor 1992-ben tûzvész
martaléka lett száz szoba – ezek részben hivatalos helyiségek voltak, részben pedig magánlakosztályok. Az 1997-re befejezett, 53
millió dollárt felemésztô helyreállítás során a
mesteremberek a rekonstrukció alatt ugyanazokkal a technikákkal dolgoztak, mint kilencszáz évvel korábban, Hódító Vilmos idején a
kastély építése során. A késôbbi idôkben
nyolc egymást követô uralkodóház tagjai él-

ték életüket e falakon belül. 1916ban V. György a hely iránti szeretettôl vezérelve – s hogy megszabaduljon a királyi család német
eredetére utaló névtôl – felvette a
Windsor nevet. A kastély legfôbb
látványosságai: az ôrségváltás,
amelyre a királynô távollétében is
sor kerül (igaz, kevesebb pompával és kevésbé fényûzôen); Mária
királyné babaháza – a miniatûr
épületet Sir Edwin Lutyens építész
tervezte 1923-ban –, továbbá a 16.
századi építészet gyöngyszeme, a Szent
György-kápolna, amely a westminsteri apátsághoz hasonlóan számos angol uralkodó végsô nyughelye. A kápolna közepén lévô sírkô
alatt nyugszik VIII. Henrik és harmadik felesége, Jane Seymour.
MI: nevezetes hely. HOL: 34 km-re Londontól nyugatra; www.royalresidences.com.
MIKOR: mindennap, de ápr.-ban, jún.-ban és
dec.-ben, illetve bizonyos királyi vagy állami
ünnepségek idején a látogatás idôtartama és
helyszínei korlátozottak.

Erôdített város szemet gyönyörködtetô épületekkel

CHESTER
Cheshire, Anglia

A

z író James Boswell 1779-ben így írt Chesterrôl: „A legszebb város, amelyet valaha is láttam.” Chester fontos szerepet játszott a római korban (it
látható Anglia legnagyobb amfiteátruma), a középkorban és a 18. századi

fellendülés idôszakában, és megôrizte e három történelmi virágkor emlékeit. A történelmi városrészt körülölelô, Angliában a legszebbnek tartott, jó állapotban fennmaradt
erôdített falat a rómaiak emelték, majd különbözô korokban újjáépítették – a tetején
nagyjából 3 kilométernyi hosszú gyalogjáró
vezet. A fal szinte érinti a város vörös homokkôbôl emelt remek katedrálisának két old-

alát, majd elvezet a 19. századi Eastgate-ig
(keleti kapuig), ahol büszkén magasodik
Chester híres kovácsoltvas toronyórája. Chester legfôbb vonzereje leginkább magában a
városban rejlik: a falakon belül emelkednek
Anglia legszebb fekete-fehér „szarka”-épületei: a homlokzatok némelyike tobzódik a díszes mintákban. A mai többszintes épületek
elôfutárainak tekinthetô kétemeletes, fage-

rendás házakat az utcaszint felett épített gyalogjárók kötik össze: ez alkotja a Chester
Row-t, a város legfôbb nevezetességének tartott, kétszintes bevásárlónegyedet. A történelmi és építészeti
emlékektôl (és a
turisták özönétôl)
elfáradt látogató a
város legjobb szállodájában, a Chester Grosvenorban pihenhet meg. A város történelmi mag-

5

jának a közelében emelt tetszetôs épület a
19. században épült, Erzsébet kori alapokra.
A westminsteri herceg Grosvenor-csoportjának tulajdonában lévô elegáns szállodában az
étterem, az Arkle még a legínyencebb vendégek igényeit is kielégíti. A Grosvenornak
nincs vetélytársa az ország e régiójában.
MI: város, szálloda, étterem. CHESTER:
333 km-re Londontól északnyugatra, 69 kmre Manchestertôl délnyugatra. THE CHESTER
GROSVENOR: Eastgate; www.chestergrosvenor.co.uk. LEGINKÁBB: a chesteri nyári klaszszikus zenei fesztivál idején – júl. utolsó két
hete. Egyidejûleg rendezik meg a chesteri
Fringe-fesztivált, ahol a dzsessztôl a cajun
stílusig zenei élmények várják a látogatókat.

Chester belvárosa

Ahol Anglia véget ér

PENZANCE ÉS LAND’S END
Cornwall, Anglia

A

Land’s End elôtti utolsó várost, Penzance-t a kalózok tették híressé, valamint közismert a Golf-áramlatnak köszönhetô kellemes éghajlata.
Lépten-nyomon pálmafákat és trópusi növényeket láthatunk. Anglia

legnyugatibb régiójának felfedezéséhez remek támaszpont Jean Shrimpton szállodája,
az Abbey, amely a környék legeklektikusabb
és legbájosabb hotelje. Az 1960-as évek szupermodellje remek érzékkel rendezte be mûtárgyakkal a 12. századi apátság alapjaira háromszáz évvel ezelôtt épült zegzugos házsort,
ahol bohém légkört alakított ki.
Penzance leginkább annak köszönheti fontosságát, hogy innen lehet elérni Saint Michael’s
Mount erôdített szigetét, amelyet csupán egy
keskeny, kikövezett töltés köt össze a szárazfölddel. A látszólag a tengerben lebegô földdarab évszázadok óta kínál témát és ihletet a
helyi mûvészközösségnek. Az apátságot 1135ben emelték a La Manche csatorna túlsó oldalán fekvô, manapság ismertebb normandiai

Mont-Saint-Michel párjaként. Távolabbról
nézve az apátság-kastély-erôd mellvédjei,
sziklás teraszai romantikus hangulatot árasztanak. Megéri felmászni a 75 méternyire magasodó vár tetejére, hogy onnan nézzünk szét.
A Land’s Endet kötelezô felkeresni. Az Anglia „nagylábujjának” nevezett vidék, amely az
ôsi Cornwall legdélibb és egyben legnyugatibb térsége, sajátos hangulatával és gyönyörû
tengerpartjával vonzza a látogatókat. Egyike
Britannia leginkább kedvelt tájainak, mert e
sziklás nyúlvány (hivatalosan Penwith) az a
hely, ahol Anglia véget ér – vagy kezdôdik.
Cornwall egykori lakói „Pen von Laz”-nak,
azaz „a földkerekség végének” nevezték. E vidékben kedvüket lelhetik a végtelen magányra vagy a különleges földrajzi adottságokban
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gyönyörködni vágyók – az elhagyatott, hangafûvel benôtt fenyérrôl látni lehet, hol válik
szét az Atlanti-óceán és a La Manche csatorna. Nyugati irányban tiszta idôben kirajzolódnak a Scilly-szigetek körvonalai.
A több mint száztagú sziklás szigetcsoport
(közülük öt lakott, számosnak pedig legalább
nevet adtak) egzotikus pálmáinak, különleges
madárvilágának és gyönyörû, homokos tengerpartjainak köszönheti vonzerejét. Az 1834

Ahol a La Manche csatorna és az Atlanti-óceán szétválik

óta magántulajdonban lévô Trescót látogatják
a legtöbben, elsôsorban világhírû flórája kedvéért. A több mint háromezer növényfaj miatt
tartják a legszebb brit szigetnek – ez a szubtrópusi csodavilág a Golf-áramlat által biztosított mediterrán jellegû éghajlat következtében alakult ki. A szigeten, ahonnan az autóforgalmat kitiltották, egyetlen helyen érdemes
megszállni: a dombtetôre épült, kertekkel
övezett Island Hotel maga is különlegesség,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a tengerre
és a környezô szigetekre.
MI: város, szálloda, sziget. PENZANCE: 451
km-re Londontól délnyugatra. Mikor: a MountSaint-Michel egész éven át, de a látogatási
napok és nyitva tartási idô függ az évszakoktól és az idôjárástól. ABBEY HOTEL: Abbey
Street; www.theabbeyonline.com. LAND’S END:
16 km-re Penzance-tôl nyugatra. SCILLY-SZIGETEK: komp Penzance-bôl. Mikor: fôszezonban mindennap. ISLAND HOTEL: Old Grimsby,
Tresco; www.tresco.co.uk. Mikor: márc.–nov.
LEGINKÁBB: ápr.–jún., szept.–okt.

Nagy-Britannia leghíresebb és legtekintélyesebb mûvésztelepe

ST. IVES
Cornwall, Anglia

C

ornwall nemcsak az 520 kilométer hosszúságban elnyúló, meredek sziklás tengerpartjának (ebbôl 160 kilométernyi védett terület: az úgynevezett parti ösvény – Coastal Path – a gyalogos turisták kötelezô útvonala),

hanem békés falvainak és kopár földnyúlványainak is köszönheti hírét. E nyugati térség
halászfalvai közül a legismertebb St. Ives,
ahol egymást érik a takaros, fehérre meszelt
házak. A festôket a szinte mediterrán fényviszonyok vonzották ide. Ma a galériák és a
kézmûves mûhelyek miatt tartják Britannia
legjelentôsebb, nyaralóhelynek is számító
mûvésztelepének. A Tate Gallery 1993-ban
nyitotta meg galériáját egy rotundában,

amelynek tetôéttermébôl pompás kilátás nyílik a tengerre. A termekben az anyaintézmény gazdag gyûjteményébe tartozó, elsôsorban a helyi festôiskola 1925 és 1975 között
készült alkotásai láthatók. A városkában található a Barbara Hepworth Museum and
Sculpture Garden (múzeum és szoborkert),
amelyet a szobrásznô és festô férje, Ben Nicholson mûtermében és lakóhelyén alakítottak ki. A mûvész házaspár nagymértékben

hozzájárult, hogy az 1930-as években a kikötôváros az avantgárd és az absztrakt mûvészet
fontos színterévé váljon. Ôsi mítoszok is kötôdnek a helyhez: a legenda szerint Artúr király a közeli Tintagel várában született és
székelt. A vár omladozó falai Cornwall északi
partvidékét koronázzák, Merlin barlangja a
sziklaszirtek alatt rejtôzik.
MI: város, nevezetes helyszín. ST. IVES: 515
km-re Londontól délnyugatra, 34 km-re Land’s
Endtôl északkeletre. TATE GALLERY: Porthmeor
Beach; www.tate.org.uk. Mikor: márc.–okt.
mindennap, nov.–febr.: hétfôn zárva.
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One of Cornwall’s beguiling coves

A cornwalli Riviéra

A HOTEL TRE SANTON ÉS A
SEAFOOD RESTAURANT
St. Mawes és Padstow, Cornwall, Anglia

A

z egykor düledezô, tengerészeknek menedékül szolgáló Tresanton Szálloda
az új tulajdonosok hozzáértése jóvoltából újjászületett, és Britannia újonnan
felkapott délnyugati régiójában a legvonzóbb hotel lett. Cornwall enyhe

éghajlatú déli partvidékén, a Roseland-félszigeten található bájos és érintetlenségét megôrzô halászfaluban, St. Mawesban, Olga Polizzi
(Anglia leghíresebb szállodatulajdonos-dinasztiájának, a Fortesnek a sarja) családjával remek hotelt épített: üde szellô lengi be a teraszokat, csodás a táj és remek a mediterrán ízeket is idézô, helyi specialitásokat kínáló kis étterem. A szálloda sok tekintetben idézi a még
délebbre fekvô üdülôhelyek hangulatát. Ez az
egyetlen hely Cornwallban, ahol érdemes a vasárnapi ebédet elkölteni. A Tresanton remek
ételkosarakat kínál azoknak, akik Anglia legdélibb és egyben az egyik legszebb pontján, a
közeli Lizard-félsziget barlangjainál vagy csendes tengerpartjain óhajtanak piknikezni, ahová
a család 14 méter hosszú hajóján, a Pinuccián
lehet átvitorlázni (a jachtot az olasz könyvkiadó, Rizzoli építtette az 1939-es világkupára).

Érdemes még felkeresni Cornwall egyik
legrégebbi (a 6. században alapított) városa,
Padstow híres kikötôi halvendéglôjét, a The
Seafood Restaurantot. A Land’s End felé
igyekvôk jól teszik, ha megállnak Padstowban, ám a rajongók már hónapokkal korábban
lefoglalják asztalukat a remek vendéglôben.
Az ország minden tájáról özönlenek a látogatók (a helyiek szerint az „idegenek”), hogy a
móló menti, egykori gabonaraktárban kialakított világos, levegôs, növényekkel díszített étteremben kóstolják meg a hagyományos (grillen sütött doveri nyelvhalat, helyi osztrigát),
illetve a különleges ételeket (goai halcurryt,
tenger gyümölcseivel töltött raviolit). Rick
Stein, az étterem tulajdonosa, a BBC mesterszakácsa és a tengeri halféleségek specialistája, a kikötôben maga válogat a halászbárkákon a frissen fogott halakból és rákokból,
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Üzletsor a padstow-i kikötôben

hogy megfelelô legyen az alapanyag a halétlapon szereplô fogásokhoz.
MI: szálloda, étterem. HOTEL TRESANTON:
Lower Castle Road, St. Mawes (483 km-re
Londontól északnyugatra, 88 km-re Land’s
Endtôl északkeletre); www.tresanton.com.
Mikor: nyitva febr.–dec.; étterem: mindennap
ebéd és vacsora. SEAFOOD RESTAURANT: Riverside, Padstow (442 km-re Londontól délnyugatra, 92 km-re Land’s Endtôl keletre);
www.rickstein.com. Mikor: mindennap ebéd
és vacsora. LEGINKÁBB: ápr.–szept., vitorlázó- és vízisport-idény.

Az egyik legszebb fôúri otthon

CHATSWORTH HOUSE
Bakewell, Derbyshire, Anglia

A

z Angliában látható tucatnyi fôúri kastély közül a devonshire-i hercegnek és családjának évszázadok óta otthont adó Chatsworth House a legimpoánsabb. Mintegy háromszáz szobát járhat végig a közönség, köztük

a mûkincsekkel zsúfolt fogadótermeket. A ház- szebb barokk belsô terében gyönyörködheshoz tartozó tájképparkot Lancelot „Capability” sünk.
MI: nevezetes helyszín. HOL: 241 km-re
Brown tervezte az 1760-as években, majd egy
évszázaddal késôbb Joseph Paxtonnak sike- Londontól északra, 6 km-re Bakewelltôl keletre;
rült Európa legünnepeltebb parkjává alakí- www.chatsworth.org. ÁR: belépôjegy. MIKOR:
mindennap, márc. 15.–dec. 23. LEGINKÁBB:
tania.
A barokk kastélyt a Derwent-völgy lanká- máj.-ban és szept.-ben a legszebbek a kertek.
in a 17. század végén emelték, mint
ahogy a park más nevezetességeit,
például a vízesést is ekkor alakították ki. A hercegi család több nemzedéke gyarapította a lenyûgözô mûgyûjteményt. A falakon Tintoretto,
Veronese és Rembrandt festményei
láthatók. A jelenlegi hercegi pár
modern alkotásokkal, például barátjuk, Lucian Freud mûveivel gazdagította a képtárat. A négyszáz hektáros park negyvenhektáros díszkertjében elôször a kápolnát érdemes
felkeresni, hogy Anglia egyik leg- Freskókkal díszített fogadóterem Chatsworthben
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Romantikus találkahely történelmi emlékekkel

BURGH ISLAND HOTEL
Bigbury-on-Sea, Devon, Anglia

T

öbb mint hatvan évvel ezelôtt a windsori herceg és Wallis Simpson vonult el a világ elôl, és talált otthonra a Devon déli partja közelében fekvô,
tízhektárnyi területû magánszigeten épült szecessziós szállodában. Az új

tulajdonosok értôen újították fel az épületet,
megôrizve valamelyest az eredeti stílus dekadens hangulatát, így a Burgh Island ma éppúgy menedékül szolgál a nyomasztó problémák elôl, és kínál enyhet, mint egykor Agatha
Christie számára, aki itt írta a Tíz kicsi négert
és a Nyaraló gyilkosokat az 1930-as évek elején. Könnyedén felidézhetjük, milyen volt,
amikor a dzsesszkorszakban a britek a milliomos Archibald Nettlefold által 1929-ben épített, életunt barátai számára enyhet adó,
fényûzô komplexumot csapatostul özönlötték
el, és hogy itt szopogatta ginkoktéljait Noël

Coward. Dagálykor hatalmas kompon, apálykor akár gyalogszerrel át lehet kelni a szigetrôl a szárazföldre, hogy felkeressük Devon
csodálatos tengerpartjának nevezetességeit –
Dartmouth és Plymouth negyvenpercnyire
fekszik. A lényeg azonban az, hogy élvezzük a
csendes magányt: a délutáni tejszínes teát (elvégre Devonban tisztelik a hagyományt) a
szálloda pálmaházában szolgálják fel.
MI: szálloda. HOL: 322 km-re Londontól
délkeletre. Megközelíthetô Bigbury-on-Sea-bôl,
a legközelebbi szárazföldi faluból; www.burghisland.com. LEGINKÁBB: ápr.–szept.

Minden képzeletet felülmúlóan békés, poétikus környezet

GIDLEIGH PARK
Chagford, Devon, Anglia

A

Dartmoor Nemzeti Park vadregényes területén félreesôen húzódik meg
az elegáns Gidleigh Park. „Hallgass a szívedre!” feliratú táblák jelzik az
elbizonytalanodó utazónak, hogy helyes irányba tart. Egysávos út vezet

a múlt emlékét idézô, 1929-ben épült Tudor
stílusú lakhoz, amelyhez tizennyolc hektárnyi
kert, legelô és erdô tartozik Anglia második
legnagyobb, zabolátlan szépségû nemzeti
parkjában. Az épület teraszaira csak a North
Teign folyó zúgása hallatszik fel, hogy éjszaka álomba ringassa és hajnali pisztrángfogásra hívogassa a vendégeket. A környezet azon-

ban csak az egyik vonzereje a helynek. Itt található a környék legkiválóbb étterme, nem
szólva a páratlan borpincérôl. Mély nyomot
hagynak bennünk az árak (akinek számít, mi
mennyi, ne ide jöjjön!), mint ahogy a Gidleigh Parkban szerzett pompás élmények is.
Anglia híres vidéki kúriái impozáns sorában
a Gidleigh Park az egyik legfelkapottabb,
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amióta csak megnyitotta kapuit 1977-ben –
kevés más hely tud versenyezni ínyenceknek
szánt ételsoraival vagy a csodálatos környezettel.
MI: szálloda, étterem. HOL: 354 km-re
Londontól délnyugatra; www.gidleigh.com.
LEGINKÁBB: máj.–jún., amikor nyílnak a rododendronok, azáleák, harangvirágok és vadvirágok.
A 16. századi alapokra épült Gidleigh Park

A sportrajongók paradicsoma

ARUNDELL ARMS
Lifton, Devon, Anglia

M

ár több mint fél évszázada ez Anglia elsô számú vendégfogadója, ahol
horgászni-halászni lehet. A közeli Tamar és öt mellékfolyója 32 kilométernyi szakaszán pisztrángok és lazacok fickándoznak. Az Arundell

Arms – magánstégjeinek, a vonzó környéknek és kitûnô konyhájának köszönhetôen – az
egyre gyérülô számú, jól felszerelt sportszállodák egyike. Belekóstolhatunk a régi Anglia
hangulatába, ahol megszokott ritmusban zajlik az élet és még élnek a hagyományok.
A dartmoori gránitsziklák közül alázúduló
négy folyó – a Lyd, a Carey, a Wolf és a
Thrushel – vize mély tavakat táplál vagy kavicságyas csermelyekben, sebes patakokban
iramlik tova. A szállodától félórányi járásra
ömlenek e folyók Angliának lazacokban leggazdagabb folyójába, a Tamarba. Aki idôben
foglalja le a szállást, egész nap horgászhat a
magánstégeken, s ha kifogja az átlagosan 4,5
kilós lazacok egyikét, nagyszerûen elkészített
vacsorára számíthat. A pecázásban már járta-

sak szakértelmét a tiszttartó, egy egykori horgászbajnok csiszolgatja, ám a kezdôk is elsajátíthatják a fogásokat a számukra rendezett
tanfolyamokon: az Arundell Arms igazi horgászparadicsom. A környék azonban még számos más idôtöltésre hívogat bennünket: bejárhatjuk a 104 000 hektárnyi Dartmoor
Nemzeti Park zsombékos lápvidékét, belekóstolhatunk Daphne du Maurier világába
(félórányi sétával érhetô el a Jamaica fogadó,
róla kapta a regény a címét), továbbá megcsodálhatjuk a vidéki kúriákat és kerteket.
MI: szálloda. HOL: 402 km-re Londontól
délnyugatra; www.arundellarms.com. LEGINKÁBB: máj., jún. és szept. (barna pisztráng);
júl. és aug. (tengeri pisztráng); szept. és okt.
(lazac).
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Hangulatos fogadó a lápvilág szélén

THE RISING SUN
Lynmouth, Devon, Anglia

A

nglia vadregényes nyugati tengerpartján, Somerset és Devon határában,
az Exmoor Nemzeti Park szélén, a drámai szépségû és romantikus West
Country zugában bújik meg Lynmouth és Lynton (az ikervárost a híres

százéves kábelvasút kapcsolja össze). Richard Doddridge Blackmore az egykori csempésztanyán (The Rising Sun, Fogadó a Felkelô Naphoz) talált ihletet klasszikus regényéhez, a Lorna Doone-hoz. A 14. századi kikötôi fogadó girbegurba gerendáival, döngölt
padlójával és vastag falaival a romantikus
költô, Percy Bysshe Shelley szívébe is belopta magát: a fogadóhoz tartozó zsúpfedeles házikóban töltötte nászútját 1812-ben. A vendégek élvezhetik a baldachinos ágy kényelmét,
a régi kis kikötôre és az ott ringatózó csónakokra nyíló kilátást és az „enyhe éghajlatot”
– mint Shelley írta –, „ahol hatalmas mirtuszvirágok borítják be házunkat, és még télen is

szirmokat bont a rózsa”. A számos ösvény
egyikén felfedezôútra indulhatunk a szomszédos nemzeti park lápvidékére, vagy Anglia
legmagasabb szirtjérôl, a 360 méter magas
Countisbury Cliffrôl ereszkedhetünk alá
nyaktörô úton. Ha már elteltünk a simogató
széltôl és a lélegzetelállító látványtól, térjünk
„haza” a Rising Sunba, ahol mosolygós személyzet, reccsenô fapadló és kandallóban égô
tûz fogad – e környezetben még jobban ízlenek a frissen fogott lazacból és homárból készült finomságok.
MI: város, szálloda. LYNMOUTH (ÉS LYNTON):
330 km-re Londontól délnyugatra. THE RISING
SUN HOTEL: www.risingsunlynmouth.co.uk.

Szeszélyes örömök különleges palotája

ROYAL PAVILION
Brighton, Kelet-Sussex, Anglia

A

„tengerparti Londonként” tetszelgô Brighton legfôbb nevezetessége az
újjáépített Királyi Pavilon. A keleties stílusú, pazar épületet a régensherceg, a késôbbi IV. György építtette az 1700-as évek végén. A palota

külseje egyértelmûen jelzi, milyen fényûzô
és extravagáns mulatságok zajlottak itt abban
az idôszakban, amikor Brighton Anglia legdivatosabb – és Európa elsô számú – tengerparti üdülôhelye volt. A minaretek és hagymakupolák sejtetik, hogy az épület termei

hasonlóképpen különlegesek, s valóban az
európai szemnek felettébb szokatlan látványt
nyújtanak. Viktória királynô férjével, Alberttel többször felkereste a palotát, de ôfelsége
annyira viszolygott a városra jellemzô szabados életviteltôl, hogy fogta magát, és távozott.
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Az 1900-as évek elejére Brighton fénye megfakult, ám továbbra is célpont maradt azok
számára, akik a divatjamúlt üdülôhely mélabús romantikájára vágytak elô- vagy utószezonban. A simogató szellôkért, épületeiért, a
királyi pártfogásért, a majd öt kilométer hosz-

Kirakatnézegetés Brightonban

szú, játéktermekkel zsúfolt Palota-mólón séta
közben majszolható sült hal és krumpli együtteséért kedvelt város manapság egyre inkább visszanyeri régi méltóságát. Az utcák
The Lanesnek nevezett útvesztôje ma kávéházaknak, régiségboltoknak és galériáknak ad
otthont. Érdemes megkóstolni a híres English’s Oyster Bar and Seafood Restaurant
pultjain bôségben kínált, a La Manche csatornából származó tengeri csemegéket, többek között a héjában kínált friss osztrigát.
A földszinten foglaljunk asztalt.
MI: város, nevezetes helyszín, étterem.
BRIGHTON: 84 km-re Londontól délre a tengerparton. KIRÁLYI PAVILON: www.royalpavilion.org.uk. Ár: belépôjegy. ENGLISH’S: 29–31
East Street; www.englishs.co.uk. LEGINKÁBB:
máj.-ban rendezik meg Anglia legrangosabb
mûvészeti fesztiválját, a Brighton Festivalt.

birtokán. A kényelmes bútorokkal berendezett, pompás kertekkel körülvett majorban a
vidék legjobb szakácsa gondoskodik rólunk:
pazar elemózsiás csomagot készít az elôadások elôtti piknikhez, s a borlistának is alig
akad párja Angliában. Gravetye minden tekintetben méltó Glyndebourne-hoz.
MI: opera-elôadások, szálloda, étterem.
GLYNDEBOURNE-I OPERAFESZTIVÁL: 2 km-re
Lewestôl keletre, 88 km-re Londontól délre;
www.glyndebourne.com. Mikor: máj. közepe–
aug. Elôvétel: márc. Jegyek máj.-ban és aug.ban is kaphatók. GRAVETYE UDVARHÁZ: East
Grinsted, 32 km-re a nyugat-sussexi Glyndebourne-tól északnyugatra, 48 km-re London-
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A Gravetye udvarházhoz egy 400 hektáros birtok tartozik

tól délnyugatra; www.gravetyemanor.co.uk.
máj.–szept.

LEGINKÁBB:

Az angol vidék idôtlen szépsége

A COTSWOLD-DOMBSÁG

Az európai nyár kimagasló zenei élménye

Gloucestershire és Worcestershire, Anglia

A GLYNDEBOURNE-I
OPERAFESZTIVÁL
Lewes, Kelet-Sussex, Anglia

A

z igazi operarajongó számára nyáron kötelezô elzarándokolni a sussexi
dombvidék lankáin megrendezett Glyndebourne-i Operafesztiválra. Az elsô
elôadásokat 1934-ben tartották, s azóta a brit társadalom krémje minden

évben özönlik e csodálatos vidéki birtokra,
ahol az elbûvölô régi operaház helyén egy nagyobb, modern, kitûnô akusztikájú épületet
emeltek. Az új színház 1994-ben nyílt meg,
amelyet a régi hívei is hamar a szívükbe fogadtak, és azóta jegyekhez is könnyebb hozzájutni. A komolyzene kedvelôi bizton számíthatnak magas színvonalú elôadásokra, az
évrôl évre megújuló repertoárban mindenki
megtalálja a kedvére valót. Nemzetközi hírû
csillagok és új tehetségek egyaránt láthatók a
színpadon. Mások társadalmi eseménynek

tartják a fesztivált: rituálisan megrendezik az
esti pikniket az elegáns, Erzsébet kori stílust
idézô, a fesztiválalapító fiának otthont adó
kúria elôtti virágágyásokkal szegélyezett pázsiton. Birkák és tehenek legelnek a közelben, s közben idehallatszik az elôadásra készülô zenészek hangolása. Londonban vonatra
pattanva egy órán belül elérhetünk a helyszínre. A sussexi élménytôl eltelve, pihenjünk meg a négyszáz éves, repkénnyel befutott Gravetye udvarházban, Sussex egyik legfényûzôbb, Britannia egyik legnagyszerûbb

H

a ezt a vidéket gyalog vagy autóval bejárjuk, mindent megtudunk az angol vidékrôl. A középkorban az itt élôk gyapjúkészítésbôl éltek – ez volt
egykor a legfontosabb iparág Britanniában. A térség gazdag városainak

szinte mindegyikében találunk birkáról elnevezett utcát (Sheep Street) és a gyapjúipar
profitjából épített impozáns templomot vagy
katedrálist. A legtöbb faluban a házakat a
mézszínû helyi mészkôbôl építették (egyöntetûbb is a látvány, mint másutt), és jóllehet,
ma már vállaltan a turizmusból élnek, sikerült megôrizniük a korabeli hangulatot. Az
eredeti állapotában fennmaradt Chipping
Campden a fôutca gyönyörû házsorával és a
négy hektáron elterülô, híres Hidcote Gardens látványosságaival büszkélkedhet (itt valósították meg elôször az ötletet, hogy egy
kert „helyiségek” sorozatából épüljön össze).
A viktoriánus kor híres iparmûvésze, William
Morris Biburyt tartotta a legszebb angol falunak. A szépséges Stow-on-the-Wold idilli
hely, ahol lépten-nyomon régiségboltok csá-

bítják a turistákat. Cheltenham nevezetessége
a promenád, Burfordé a hangulatos 15. századi fogadó (The Lamb), amely hol is lehetne
másutt, mint a Sheep Streeten, a közeli
Windrush folyó pedig délutáni sétára hívogat.
A Broadway méltán népszerû: fôutcájának
szép épületeiben a régiségboltok különlegességeket kínálnak, és itt található Anglia egyik
legrégebbi, kitûnô szállodája, a híres Lygon
Arms, amely 1532 óta várja a fáradt vándorokat. Amikor az utolsó turistabusz is elhagyja
a városkát, megszállhatunk ebben a csalogató
fogadóban – vendége volt egykor I. Károly és
Oliver Cromwell –, és felfedezhetjük az elcsendesedett utcácskákat.
A zsivajgó Broadway közelében, mégis elkülönülve áll a Buckland Manor: a 11. századi
épületet udvarházzá bôvítették az Erzsébet-
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korban, majd a 19. században. Aranyos-fényesen csillogó cotswoldi kôbôl emelték, oromzatok és osztott ablakok sokasága teszi tetszetôssé, és kastélyhoz méltó különleges bútorok, virágok özöne díszíti a belsô helyiségeket. Ennek ellenére a szálló nem fennhéjázó: belekóstolhatunk egy letûnt világba, abba, milyen is
volt az élet az udvarházban, amelyet négyhektáros díszkert vesz körül. A birtokon a 13. században építették a kis templomot – harangja
idônként megcsendül. Az emeleti pompás vendégszobákból legelészô tehéncsordákat és birkanyájakat láthatunk. A boltozatos, gyertyafényben úszó étteremben ízletes vacsorát
szervíroznak elegánsan. Mintegy öt kilométer

távolságban magasodik a Broadway Tower,
ahova érdemes kirándulni, hiszen napsütéses
idôben tizenkét angol megyére nyílik kilátás.
MI: nevezetes hely, szálloda, étterem.
COTSWOLDS: Londontól nyugatra, 161 km
hosszúságban nyúlik el Bathtól északra Chipping Campdenig. LYGON ARMS: High Street,
Broadway. www.paramount-hotels.co.uk/hotels/central-england/the-lygon-arms. BUCKLAND MANOR: 3 km-re a Broadway-tôl délre;
www.bucklandmanor.co.uk. Mikor: az étteremben mindennap ebéd és vacsora. LEGINKÁBB: máj.–okt. Számos városban ez a vásárok idôszaka. Cheltenhami Aranykupa Nagydíj minden márc.-ban.

Különleges vidéki kvártély és vacsora eszményi környezetben

CHEWTON GLEN
New Milton, Hampshire, Anglia

A

nglia legkellemesebb vidéki „menedékébôl”, Chewton Glenbôl csak
úgy árad a nyugalom a gondozott kerteknek és a szépen nyírt sövényeknek köszönhetôen. Az épület a történelmi New Forest szélén található.

Az „Új erdôt”, ezt a 260 hektárnyi erdôséget
Hódító Vilmos 1079-tôl saját vadászterületének tekintette. A György kori Angliát idézô,
szállodává alakított udvarházból sugárzik a jólét: a tulajdonosok, Martin és Brigitte Skan figyelô tekintete mellett Chewton Glen mind
szolgáltatásaiban, mind minôségében a legmagasabb igényeket elégíti ki. A pompás, repkénnyel befutott épület tökéletes személyzete
a vendégek minden kívánságát teljesíti. Végtelen lehetôségek nyílnak a szórakozásra: krokettezni lehet a zöld gyepen, választhatunk a
szabadtéri vagy az épületen belüli uszoda között, kilenclyukú golfpálya várja a sportolni
vágyókat. A vendégeknek ki sem kell mozdulniuk az 52 hektáros birtokról, ám ha ahhoz
van kedvük, mintegy órányi autózás árán eljuthatnak Stonehenge-be, Salisburybe vagy

Winchesterbe. Aki nem akar kimozdulni, kényeztetheti magát a nemrég elkészült élményfürdôben, majd megvacsorázhat a szálló Marryat termében – a vendégek ritkán mulasztják

Chewton Glent a második világháború után
alakították át szállodává

el, hogy bele ne kóstoljanak Pierre Chevillard
mesterszakács ételkölteményeibe. S ha közben
még van idônk, idôzhetünk az uszodában,
a számos kényelmes, csendes társalgóban vagy
a meghitt zugokban, vagy délután egy jó koktél mellett elandalodhatunk a zongorán felhangzó Noël Coward-dallamokon. Chewton
Glen viszonylag közel van Londonhoz, ezért
szívesen jönnek a vendégek, akár csak a hét-
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végére, ám az idilli fekvésû szállodában és
környezetben az ember hamar megfeledkezik
a fôvárosról. Érkezzünk bárhonnan, csak ne
egyedül, hiszen olyan élményben lesz részünk,
amelyet érdemes másokkal is megosztani.
MI: szálloda, étterem. HOL: Christchurch
Road (32 km-re Southamptontól nyugatra,
161 km-re Londontól délkeletre); www.chewtonglen.com. LEGINKÁBB: ápr.–okt.

Középkori csoda, amely máig tart

A WINCHESTERI KATEDRÁLIS
Winchester, Hampshire, Anglia

A

nglia leghosszabb templomának (157 m) megépítésébe, amelynek fôhajója az angol gótika ragyogó példája, 1089-ben kezdtek hozzá. A piaca miatt fontos város, az ôsi Wessex Királyság fôvárosa a középkorban fontos

vallási és kereskedelmi
központ lett. A katedrálist
a közeli Wight-szigeten
fejtett kövekbôl emelték
egy korábbi, szász templom romjain. Az irodalomrajongók felkereshetik
a templomban Jane Austen (1775–1817) sírját, és
ellátogathatnak a közeli
Chawton Cottage-ba, az
írónônek a várostól mintegy 24 kilométerre lévô
egykori otthonába, ahol a
mûveit írta. A hampshirei dombvidék láttán beleélhetjük magunkat abba a
hangulatba és szellem- Elôször a 7. században épült itt keresztény templom
iségbe, amelyet Austen
hat legfontosabb regényében, például a Büsz- leggazdagabb megyéjéhez kötôdô Thomas
keség és balítéletben vagy az Emmában örö- Hardy (1840– 1928) mûveiben régi nevén,
kített meg. Az idilli vidék késôbb egy másik Wessexként olvashatunk róla.
MI: nevezetes hely. HOL: 116 km-re Lonkiváló írót is megihletett: a közeli Dorsethez,
Anglia legkisebb, ám kulturális kincsekben dontól délnyugatra.

