
Skottland kort & gott

BESKRIVNING

Skottland kort & gott

6 dagar

Det ljungbeklädda böljande vidderna med betande får

skänker ett lugn när vi färdas fram på smala vägar

genom det skotska landskapet. Här och var ser vi sjöar,

fjordar och ståtliga slott. Några bebodda, andra i ruiner

men alla med en intressant historia. Vi provar whisky,

haggis och njuter av några härliga dagar i Skottland.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Edinburgh t/r, Resa i

modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum med

dusch/bad och wc. Halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag sex. Utflykter enligt programmet med

besök på Edradour Distelleri och Glamis Castle.

Vägskatter, moms samt reseledare.



Dag 1 Kastrup-Perth

Vi flyger från Köpenhamn till Glasgow där vår brittiska buss väntar på att ta oss runt på ön. På eftermiddagen väntar ett

besök på The Famous Grouse i Glenturret. En rundvandring som avslutas med en provsmakning och förstås lite tid i

butiken. Härefter går färden till Perth där vi ska vi bo fyra nätter på Salutation Hotel.

Dag 2-4 Högländer och Glen Coe

Vi har nu några sköna dagar i Skottland. Vi börjar med en tur i högländerna genom fantastisk natur tar vi oss upp till den

charmiga lilla byn Pitlochry. Här gör vi ett besök på det mysiga lilla destilleriet i Edradour. Vi fortsätter sedan mot det

praktfulla vita slotten Blair Castle som är det ända slottet som fortfarande har sin egen armé. Vi klättrar vidare upp

genom Grampian Mountains och siktar landets högsta punkt Ben Nevis när vi kommer ut vid fjorden som går rakt

igenom högländerna. Vi följer fjorden ner till Glen Coe dalen, här styr vi åter inåt landet och kör genom den bedårande

ombesjungna dalen tillbaka till Perth. Det är en fantastisk dalgång med ett rikt växt- och djurliv.

En annan utflykt går också västerut den här gången till den charmiga staden Oban. Vi kör då genom Glen Coe dalen

från andra hållet och följer sen Loch Linnhe ner till Oban. Här kan vi gå ner och köpa färsk fisk av de lokala fiskarna, titta

in på stadens whisky destilleri som ligger mitt i staden eller kanske vandra upp till den Coloseum liknande ruinen med

utsikt över fjorden och de omkringliggande öarna. På tillbaka vägen kör vi längs Loch Awe och siktar den romantiska

ruinen efter Kilchurn Castle på en ö ute i sjön. 

En dag ägnar vi oss närmare åt slotten och reser mot nordost upp till det sägenomspunna Glamis Castle. Härifrån

kommer drottning modern och det är ett pampigt slott med en vacker trädgård. Vi vår höra om slottets spännande

historia och vålnader när vi beskådar den vackra inredningen. Vi fortsätter sedan genom jordbruksbygden upp till

Stonehaven ute vid kusten. Här föreslår vi dem som orkar att ta en promenad längs klipporna för att njuta av utsikten

och fotografera den mäktiga ruinen Dunnottar Castle på en klippa ute i havet. Det är en fascinerande syn med det stora

fortet som breder ut sig på klippan som stupar brant ner i havet. 

Dag 5 Perth-Edinburgh

Idag tar vi farväl av Perth och beger oss till Edinburgh. Vi åker via den nya ståtliga bron över floden Firth med utsikt över

den gamla legendariska. Vid ankomsten gör vi en rundtur i staden vi kör förstås Princess Street och ser slottet trona på

andra sidan parken. Efter rundturen kan man promenera the Royal mile som leder mellan det kungliga palatset och

slottet. Eller ta en tur i parken nedanför, besöka ett museum eller shoppa. Vårt hotell Jurys Inn, ligger centralt så man

kan lätt gå hem när man vill. Här äter vi också resans avskedsmiddag

Dag 6 Edinburgh-Kastrup

När vi ätit frukost reser vi till Glasgow flygplats Härifrån går flyget kl 13.25.  

Med oss i bagaget har vi många vackra vyer av det böljande landskapet och kanske lite nya kläder och en flaska

whisky. En sak är säker hit återvänder man gärna



HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


