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Ett fascinerande landskap med imponerande berg, djupa sjöar och dalgångar, vidsträckta hedar och vindomsusade
klippiga kuster får du uppleva på vår rundresa i Skottland. På denna innehållsrika resa i norra delen av
Storbritannien möter du de riktiga högländerna, The Highlands. För att känna den speciella atmosfären bor vi
även två nätter på Isle of Skye, den största ön i inre Hebriderna. Skottlands huvudstad Edinburgh bjuder på
festivalstämning och resans höjdpunkt ”Tattoo” – ett oförglömligt minne!

Fredag 21 augusti

Småland – Kastrup – Edinburgh - Pitlochry ca 32+10 mil

Anslutningsresan med buss från Småland/Vetlanda-området startar på morgonen. Vi
åker mot Köpenhamn/Kastrup och stannar för en fika på vägen. Vårt flyg avgår kl. 13.35
och landar enligt tidtabellen i Edinburgh kl. 14.25 lokal tid. Där väntar vår skotska buss
och chaufför för att ta oss några mil norrut. Vi åker över Firth of Forth via en av de två
vägbroarna. Vårt hotell ligger vid huvudgatan mitt i byn Pitlochry, här bor vi tre nätter.

Lördag 22 augusti

Pitlochry med omnejd

ca 5 mil

Den morgonpigge tar kanske en liten promenad i byn före frukost. Hotellets rikliga skotska frukost med ägg, bacon,
blodpudding, frukt, yoghurt och mycket mera avnjutes innan vi beger oss ut för att bekanta oss med Skottland.
Vi inleder med ett slottsbesök. Blair Castle har en intressant historia och det är här man har landets enda privata
armé. Efter en rundvandring genom de vackra salarna finns det även tid för en promenad i det omgivande
parkområdet. Vi återvänder till Pitlochry, en trevlig och mycket populär by att besöka. Skottlands ”minsta” destilleri
ligger strax utanför, fantastiskt pittoreskt och vackert beläget, så detta får vi naturligtvis inte missa! För den som så
önskar finns tillfälle att göra ytterligare ett destilleribesök på egen hand, Blair Athol ligger nämligen på gångavstånd
från hotellet. Middag på hotellet.

Söndag 23 augusti

Utflykt i Högländerna

ca 25 mil

Efter ännu en god natts sömn och
stärkande frukost lämnar vi hotellet för en
utflykt i de verkliga skotska
höglandsområdena vid Cairngorms
National Park. Det vackert kuperade
landskapet med milsvida vyer lockar till
fotostopp utefter vägen. Har vi tur får vi
också chans att njuta av de blommande
ljunghedarna. Under dagen kommer vi att
bekanta oss med något riktigt typiskt
skotskt – whiskyn. Vi får se hur denna ädla
dryck framställes och naturligtvis även smaka på den. Destillerierna ligger tätt i den vackra dalen, där floden Spey
ringlar sig fram genom ett grönskande landskap. Kanske känner du igen dig, även om det är första gången du är i
Skottland? Här utspelade sig nämligen ”Karl för sin kilt” och flera vyer från Speyside-området fanns med i denna TVserie. Efter ett kort stopp i Aviemore gör vi ett besök hos Neil Ross, där vi får se och höra hur han styr sina fårhundar
med visslingar och tillrop. Vi fortsätter sedan söderut tillbaka till Pitlochry och kvällens middag.
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Måndag 24 augusti

Pitlochry – Inverness – Dingwall

ca 20 mil

Dagen kommer att bjuda på nya upplevelser och spänning. Vi inleder med att åka A9 norrut innan vi svänger av
västerut för att åka utefter Caledonian Canal och sjön Loch Ness. Vi blickar nyfiket ut över sjön för att kanske få se en
skymt av sjöodjuret ”Nessie”. Vid ankomsten till ”högländernas huvudstad” Inverness besöker vi House of Fraser för
att lära oss mer om kiltens historia samt få en inblick i hur kiltarna sys för hand. Det blir tillfälle att ströva runt en
stund i Inverness innan vi fortsätter upp till Dingwall och Tulloch Castle Hotel. Efter middagen får vi vara med om
något riktigt spännande - en ”Ghost tour” (spöktur) på slottet! Hoppas att alla ändå kan sova gott även efter denna
upplevelse.

Tisdag 25 augusti

Dingwall – Portree / Isle of Skye

ca 25 mil

Efter frukost vinkar vi farväl till spökena på Tulloch Castle och lämnar Dingwall. Dagens mål är ön Skye i Inre
Hebriderna. Naturen är betagande, blandningen av skogklädda berg, karga högslätter, grönskande ängar med
betande får fängslar och lämnar ingen oberörd. Det är så otroligt vackert. Vi åker i lugnt tempo på smala slingrande
vägar och njuter av allt det vackra omkring oss. Det blir även flera tillfällen till fotografering utefter vägen samt ett
besök i Inverewe Garden. Framåt sen
eftermiddag är vi framme vid Eilean Donan
Castle, efter ett fotostopp där lämnar vi
”fastlandet” via Kyleakin och åker över bron
till Isle of Skye. Mitt i Portree, öns enda
stad, är vårt hotell, The Royal Hotel,
beläget. Här stannar vi två nätter. Efter
kvällens middag blir det kanske ett besök
på någon närbelägen pub.

Onsdag 26 augusti

Isle of Skye

ca 15 mil

Under dagens utflykt får vi återigen njuta av vidunderliga vyer när vi åker runt på norra delen av ön. Vi upplever ett
kust- och berglandskap, som har få motsvarigheter i Europa. The Cuillin Hills reser sig majestätiskt runt omkring oss.
En ständig kamp har här utspelat sig mellan de båda klanerna MacDonald och MacLeod. Dunvegan Castle på
nordvästra Skye är MacLeods säte sedan 1100-talet. Flora MacDonald och Bonnie Prince Charlie stöter vi ständigt på
i spännande skotsk 1700-talshistoria. Under dagen besöker vi också ett intressant museum, som visar öbornas
levnadsvillkor i forna dar. På ön finns whiskydestilleriet Talisker, kanske ges det tillfälle till en ”dram” av denna rökiga
maltwhisky.
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Torsdag 27 augusti

Isle of Skye – Aberfoyle

ca 28 mil

Dags att lämna Portree efter frukosten för att åka tillbaka till fastlandet. Vi tar färjan från Armadale över till Mallaig,
överfartstiden är cirka en halvtimma. Naturen ändrar karaktär flera gånger under dagens etapp. Storbritanniens
högsta berg, Ben Nevis, ser vi en skymt av när vi passerar Fort William. Innan vi kommer in i den mäktiga Glen Coedalen, äter vi lunch och njuter av vacker utsikt över Loch Linnhe. I området Loch Lomond & The Trossachs, en av
landets nationalparker, är vårt hotell beläget. Macdonald Forest Hills Hotel & Spa, erbjuder fin utsikt över Loch Ard.
På kvällen avnjuter vi vår middag på hotellet.

Fredag 28 augusti

Aberfoyle - Edinburgh

ca 15 mil

Efter frukost lämnar vi Forest Hills för att via Stirling ta oss vidare österut mot Skottlands huvudstad Edinburgh. För
att få se en annorlunda slusskonstruktion, tar vi vägen via Falkirk för att se hur Falkirk Wheel fungerar. Innan vi
kommer fram till Edinburgh stannar vi för lunch och njuter av utsikten från South Queensferry över den gamla vackra
järnvägsbron. Vid ankomsten till den skotska huvudstaden tar vår svensktalande skotske lokalguide oss med på en
guidad tur genom staden, innan vi checkar in på vårt 4* hotell med perfekt centralt läge, APEX Grassmarket. På
kvällen bjuds vi på en härlig skotsk afton med middag och högklassig underhållning.

Lördag 29 augusti

Edinburgh

Det är lätt att känna sig hemma i Edinburgh, en stad med många öppna platser, grönområden, muséer och vackra
gator. Under rundturen vid ankomsten till Edinburgh fick vi se och höra vad staden har att erbjuda. Denna ”lediga”
dag kan ägnas åt det man själv är mest intresserad av, ex slottsbesök, botaniska trädgården, shopping etc. Augusti
månad är ”festivalmånad” så varför inte bara njuta av festivalstämningen, när vi nu befinner oss ”mitt i smeten”.
Middagen intager vi i hotellets restaurang med utsikt upp mot Edinburgh Castle, dit vi skall bege oss efter måltiden.
Där kommer en av de verkliga höjdpunkterna under resan att gå av stapeln, ”The Royal Edinburgh Military Tattoo”.
Vi kan utlova en oförglömlig föreställning med mycket musik och vackra dräkter, ett otroligt pampigt skådespel.
Eftersom vi fått chansen
att vara med på årets sista
Tattoo-föreställning,
kommer vi att kunna
beskåda ett fantastiskt
avslutningsfyrverkeri. Våra
bokade platser på sektion 6
hör till högsta priskategorin
med en fantastisk utsikt
över såväl ”scenen”, The
Esplanade, som slottet och
fyrverkeriet.
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Söndag 30 augusti

Edinburgh – Stockholm/Arlanda - Småland

2+37 mil

Finalföreställningen av Tattoo slutade inte förrän vid midnatt, så minnena av den pampiga föreställningen är färska
när vi beger oss ner till frukosten på hotellet innan det är dags att lämna Edinburgh för att åka ut till flygplatsen. Det
är endast en kort sträcka ut till Edinburghs flygplats varifrån Norwegian flighten till Stockholm/Arlanda avgår kl.
09.25. Vid ankomsten till Arlanda 12.40 väntar vår svenska buss, som skall ta oss hem till Småland, efter en
upplevelserik vistelse i härliga Skottland.

Pris:

25.900:- / person i dubbelrum

Tillägg
•
•
•
•

Enkelrum/rum för eget bruk 9 nätter
8.500:Enkelrum 7 nätter/del i dubbelrum 2 nätter (om någon att dela med)
4.900:Anslutningsbuss till Köpenhamn/från Stockholm
900:(påstigning Vetlanda, Eksjö, Jönköping)
Avbeställningsförsäkring kan tecknas via BQ Travel – men kolla först din hemförsäkring, den ingår ofta i den.

Allt detta ingår i resan
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa med Norwegian Köpenhamn - Edinburgh/Edinburgh – Stockholm i ekonomiklass inkl. 2 incheckade
bagage, flygskatter
9 övernattningar i Skottland i dubbelrum med dusch/wc, skotsk frukost på hotellen
halvpension d v s lunch eller middag fr o m middag dag 1 t o m frukost dag 10, ett par extra luncher ingår,
rundtur i Edinburgh med svensktalande lokalguide
biljett i högsta prisklassen (sektion 6) till "Tattoo", skotsk afton inkl. mat o dryck,
samtliga i programmet presenterade utflykter inklusive entréavgifter samt EU-moms.
Måltidsdryck ingår vid lunchen dag 8 samt de två middagarna i Edinburgh.
Reseledare under hela resan.

Priset är beräknat efter en valutakurs på max GBP 12,90 SEK. Vi reserverar oss för förändringar som vi i dagsläget
inte kan förutse i samband med ev. ”brexit”
Betalning:

Anmälningsavgift 2500:- /person. Om avbeställningsförsäkring önskas måste denna tecknas i
samband med bokningen (6% av totalpriset) . Slutbetalning ca 14 dagar före avresan.
Inbetalningskort kommer med bekräftelsen.
Betalning endast via bankgiro.

Garanti:

Vetlanda Resebyrå har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Svenska
Resebyråföreningens villkor för paketresor gäller tillsammans med BQ Travel/Vetlanda Resebyrås
kompletterande villkor, se www.vetlandaresebyra.se

Välkommen med på vår innehållsrika resa till Skottland! Efter hemkomsten vill vi att du ska kunna säga
"Den var värd varenda krona!"
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21-24 aug (3 nts)

Fishers Hotel, Pitlochry

24-25 aug (1 nt)

Tulloch Castle Hotel, Dingwall

25–27 aug (2 nts)

The Royal Hotel, Portree, Isle of Skye

27–28 aug (1 nt)

Macdonald Forest Hills Hotel, Aberfoyle

28–30 aug (2 nts)

APEX Grassmarket, Edinburgh
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