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Military tattoo i Edinburgh. Foto: Shutterstock.

Skottland
Pitlochery, Edradour Distillery. Foto: Shutterstock.

Edinburgh. Foto: Shutterstock.

Loch Ness. Foto: Shutterstock.

Rundreise i Skottland
med Military Tatoo
Vel møtt til en rundreise i Skottland hvor vi får se den vakre og fascinerende delen av Storbritannia.
Skottland er kjent for sin ﬂotte natur og borger. Den kjente musikken fra sekkepipene, skotskrutet ullstoffer
og Whisky av beste kvalitet. Sjøuhyret (Nessie) i Loch Ness, skal vi også prøve å se. Vi besøker også
hovedstaden Edinburgh, hvor vi får overvære det kjente og fantastiske Military Tatoo.
Velkommen til noen historiske og innholdsrike dager.
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14.8. Bodø – Gardermoen - Edinburgh
Oppmøte Bodø Lufthavn minimum en
time før ﬂyavgang med Norwegian kl.
0700. ankomst Gardermoen kl. 0830.
Videre med Norwegian kl. 1225 til Edinburgh, ankomst kl. 1315. Her står vår buss
og venter på oss. Kjører til vårt hotell
Holiday Inn, hvor vi skal overnatte i 2 netter. Etter en stunds avslapping, kan vi ut
og gjøre oss kjent med det lokale publivet
før middag på hotellet.
15.8. I Edinburgh
Frokost, avreise. Starter dagen med en
3 timers rundtur i byen, for å se og høre
om byens severdigheter og historie.
Ettermiddagen fri til egen disposisjon
i sentrum før vi drar tilbake til hotellet
og middag. På kvelden venter den fantastiske forestillingen, Military Tatoo på
Edinburgh Castle. Forestillingen foregår
utendørs.
16.8. Edinburgh – Pitlochery
Frokost, avreise. Kjører nordover til Pitlochery, og Edradour Distillery, hvor vi
får høre om og smake på 2 sorter «Ædle
dråper av Whisky». Etter besøket her fortsetter ferden til Blair Castle (ble påbegynt
ca 1300 tallet) som ligger i sin eiendom
nær landsbyen Blair Atholl i Perthshire i
Skottland. Slottet ligger i Glen Garry, og
har en strategisk posisjon på hovedruten
(nå A9-veien) gjennom det skotske høylandet. Etter oppholdet her fortsetter vi
til Inverness, overnatting med middag 2
netter på Mercure Innverness hotel.
17.8. Inverness. Dagstur til whiskyområdet Speyside
Frokost, avreise. Kjører til Aviemore som
er en by og et vintersportssted i Skottland. Den ligger i regionen Highland. Aviemore ligger i Cairngorms nasjonalpark i
det skotske høylandet. Det er et populært
sted for ski og andre vinteridretter. Her fra
tar vi en togtur til Broomhill. Fortsetter til
Speyside Cooperage, her får vi se og høre
hvordan tønner blir laget.
Siste stopp for turen,besøker vi Glen
Moray Desteleriet et destilleri som produserer single malt skotsk whisky. Beliggende ved elven Lossie i Elgin, startet destil-

Oban. Foto: Shutterstock.

lasjonen Moray i september 1897. Tilbake
til vårt hotell i Inverness, felles middag.
18.8. Inverness – Oban
Frokost, avreise. Kjører langs Loch Ness
ned til Clansman Harbour, herfra tar vi en
båttur til Urquhart Castle, et av Skottlands mest fotograferte slott. Her gjør vi
et opphold og ser etter Nessie «Sjøuhyret». Videre sørover langs innsjøen passerer vi Fort August, en trivelig by på sør
enden av Loch Ness. Vi kommer etter hvert
frem til Caledonian kanalen som forbinder
Atlanterhavet med Nordsjøen. Videre sørover til Fort William, som ligger ved foten
av Storbritannias høyeste fjell Ben Nevis
(1343 m.o.h.). Ankomst Oban, overnatting
på Alexandra Hotel, 2 netter med middag.
19.8. Oban, og dagsutﬂukt til øyen Mull
Frokost, avreise. Starte dagen med en
båttur fra Oban vestover til Isle of Mull,
en øy i Indre Hybridene. Vi kommer etter
ca. 1 time til Craignure, der vi kan gjøre
oss kjent på det lille stedet før vi drar tilbake til fastlandet. I Oban besøker vi også
Whisky destilleri – en av de klassiske
single malt whisky. Middag på hotellet.

20.8. Oban – Stirling – Dunblane
Frokost, avreise. Kjøre østover til Allan
Watwer, et ølbryggeri, her får vi smake
og hører historien om ølbryggeriet.
Videre til Sterling Castele, en historisk
festning som ligger lokalisert på toppen
av et berg som tidligere var en vulkan og
omgitt på tre sider av bratte bergklipper.
Festningen er et nasjonalt monument, og
hovedkvarteret til Argyll og Sutherland
highlander-regimentet, selv om regimentet ikke lenger er stasjonert der, er det
regimentets museum. De ﬂeste av hovedbygningene dateres tilbake til 1400tallet og 1500-tallet. Noen få strukturer fra 1300-tallet ﬁnnes fortsatt mens
de ytre forsvarsveggene ble bygget
på begynnelsen av 1700-tallet. Dagen
ender opp i Dunblane, overnatting med
middag på Double Tree by Hilton Dublane
Hydro.
21.8. Dunblane - Edinburgh
Frokost. Avreise fra hotellet ca. kl. 0930
til Edinburgh ﬂyplass. Avgang med Norwegian kl. 1350, ankomst Gardermoen kl.
1635. Videre fra Gardermoen til Bodø kl.
1745, ankomst kl. 1915.

INFORMASJON

Pris pr. pers. kr. 18 500.ENKELTROMSTILLEGG Kr. 4 300,I PRISEN INNGÅR: Flyreise, busstransport, 7 frokost, 7 middag. Inngang besøk som beskrevet.
Reiseleder.
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