Det Skotske høyland
-med Edinburgh
Skottland er en av de fire nasjonene som utgjør Det forente kongerike Storbritannia
og Nord-Irland. Det er noe eget ved Skottland som tiltrekke oss nordmenn. Ikke bare
finner vi storslagen natur, men det er også noe med beboerne som tiltaler oss. Her
får du oppleve slott og borger, flotte byer, skotsk matkultur og malt-whisky.
Edinburgh er skottenes hovedstad med mye gammel og gedigen arkitektur.
St. Giles Cathedralen, Parlamentsbygningen, osv. Byen har mange åpne partier og
grønne lunger, og en byvandring i Edinburgh er avslapning og opplevelse.
Dag 1. Hjemsted – Perth
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst Edinburgh
venter bussen som kjører oss til Perth og vårt hotel for
innsjekk. Dette blir vår base i fem netter.
Dag 2 – 5. Perth med utflukter
Under oppholdet dager besøker vi både lavland og
høyland. Vidstrakte lyngheier, grønne åser, elegante
slott og gjestfrie mennesker er noe av det vi møter her.
Vi skal få med oss et innblikk i den skotske
whiskykulturen og vi tar også turen for å se etter
sjøormen i Loch Ness hvor vi skal på en båttur. Vi
besøker Edinburgh, der vi får med oss en lokalguide
som vil fortelle oss noe av historien fra byen. Vi vil lære
mer om ”livets vann”. Whisky omtales gjerne som "livets
vann" av whiskyelskere. Er du glad i whisky er det nesten skammelig å besøke
Skottland uten å være med på whiskysmaking. Ikke bare får du smake noen nydelige
dråper, det er også en lærerik opplevelse. Vi besøker et destilleri og ser hvordan
whiskyen fremstilles. Her får vi informasjon om de ulike karakterene i whiskyen; hva
er vannkilden, hva slags tønner er den lagret i osv. Dette er en lærerik prosess som
gjør deg i stand til å oppdage virkningen av de forskjellige aromaene har på
hverandre.
Dag 6. Perth – Hjemsted
Etter frokost må vi takke for oss og setter kursen
sørover til Edinburgh. Vi kjører til flyplassen med
ankomst Oslo Lufthavn utpå ettermiddagen. Etter noen
innholdsrike dager takker vi for turen.

REISEFAKTA:
6 dagers tur
Avreisedato: 14.07
Pris pr. person kr: 10.995.Prisen inkluderer:
 Flytransport, Oslo Lufthavn – Edinburgh tur og retur inkludert alle skatter og
avgifter
 Buss følger under oppholdet
 5 Hotellovernattinger, inkludert 5 middager, 5 frokoster
 Lokalguider ifølge program
 Besøk til whiskydestilleri med smaksprøve
 Slottsinnganger
 Båttur
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.080,Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

