
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 12.05 To 23.05 10.195,- C/2
Sø 02.06 To 13.06 10.395,- C/2
Sø 30.06 To 11.07 10.695,- C/2
Sø 14.07 To 25.07 10.795,- C/2
Sø 28.07 To 08.08 10.795,- C/2
Sø 04.08 To 15.08 10.795,- C/2
Sø 11.08 To 22.08 10.795,- C/2
Sø 01.09 To 12.09 10.695,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 83. 

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold, 11 x morgenmad, 9 x 

aftensmad, udflugter (ex. entréer) samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 3.400,-
Fast plads i bussen: 360,-/240,-/180,-
Tattoo august: 510,-/705,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Military Tattoo i Edinburgh Hvert år i august 
afholdes Edinburgh Military Tattoo. Foruden 
Royal Galleri og Premier Seats findes der 6 
billetkategorier, hvoraf vi har plads i bedste 
og næstbedste. Billetten skal købes inden 
31. maj.

Rejsefakta

Rundrejse, 12 dage
HØJDEPUNKTER 
• Køreturen gennem England

• Loch Lomond

• Rundtur på Isle of Skye

• Loch Ness uhyret

• Whisky destilleri

• Edinburgh Tattoo i august 

• St. Andrews – Golfsportens 
vugge

 -
bergen

EdinburghGlasgow

Isle of Skye

Loch Ness
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Rejsen til Skotland tager dig med til 
mange af de steder, du måske har hørt 
eller læst om. Du vil opleve Glasgow, 
Isle of Skye, Inverness, Loch Ness, 
Perth, Edinburgh og mange, mange 
andre steder.
Med sin placering på toppen af Stor-
britannien byder Skotland på et ene-
stående landskab og en fantastisk kul-
tur, der gør skotterne berømte i hele 
verden. Højlandet og de store, barske 
vidder, de lange og dybe søer med 
”uhyrer”, hvis eksistens stadig er om-
gærdet med mystik, kiltene, whiskyen 
og sækkepiberne er det, der kendeteg-
ner Skotland og skotterne. 
Vi har overnatninger på almindelige 
turisthoteller. Alle værelser er med 
bad, toilet m.m. Forplejning ifølge rej-
seplanen. Få dig en rejseoplevelse for 
livet i Skotland!

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Midttyskland
Via Padborg til Ruhr-distriktet. Mid-
dag og overnatning.

2. dag: Midttyskland – Den Engelske 
Kanal – Birmingham
Mod Holland, Belgien og til Calais i 
Frankrig, hvorfra vi med enten Euro-
tunnel eller færge kommer til England. 
Vi nyder de sydengelske landskaber, 
kører sydvest om London, forbi Oxford 
til Wolverhampton ved Birmingham, 
hvor vi overnatter i nærheden.

3. dag: Birmingham – Glasgow
I dag skifter naturen karakter, og vi får 
en snert af de rå landskaber, der er i 
vente senere på rejsen. Først på efter-
middagen når vi Carlisle tæt ved den 
skotske grænse. Byen fungerede som 
forsvarsbastion, også mod norman-
nerne, og vi ser Carlisle Castle. Sidst 
på eftermiddagen når vi Glasgow, og 
vi kører en rundtur i byen. Indkvarte-
ring på vores hotel i Glasgow.

4. dag: Glasgow – Loch Lomond – 
Fort William
Nu går det mod Loch Lomond, Stor-
britanniens største ferskvandssø. Her 
er der mulighed for en smuk sejltur 
på det rolige vand, før vi kører videre 
til vores næste mål, Fort William, be-
liggende nær Ben Nevis, Storbritan-
niens højeste tinde. Vi kører igennem 

de smukke og barske landskaber ved 
Glencoe og kommer til Fort William 
sidst på eftermiddagen, hvor vi ophol-
der os de næste to nætter.

5. dag: Isle of Skye
Dagens udflugt til Isle of Skye starter 
tidligt på morgenen. Første stop er ved 
Eilean Donan Castle, Jakobitternes 
bastion, der ligger i maleriske omgi-
velser ved Loch Duich. Via Skye Bridge 
kommer vi til Isle of Skye og kører til 
Dunvegan Castle, hovedsæde for høv-
dingen i MacLeod-klanen. Fæstningen 
med den fantastiske beliggenhed, er 
mere end 700 år gammel.  Om efter-
middagen er der ophold i den maleri-
ske og hyggelige by Portree. Fra Arma-
dale sejler vi til Maillag og herfra til 
Fort William, hvor vi er fremme til sen 
aftensmad midt på aftenen.

6. dag: Loch Ness – Inverness - 
Nethybridge
Oven på gårsdagens store udflugt so-
ver vi længe og fortsætter rejsen mod 
Nethybridge op ad formiddagen. Vi 
kører til verdens mest berømte sø, Loch 
Ness, der omgærdet af sagn og mystik 
er en af Skotlands hovedattraktioner. 
Vi besøger udstillingscentret Loch Ness 
2000, der fortæller om søen, uhyret 
og meget mere. Vi fortsætter mod In-
verness og nyder eftermiddagen her, 
inden turen går videre mod Nethy-
bridge, hvor vi overnatter.

7. dag: Nethybridge – Dundee
Speydalen er et af Skolands berømte 
whiskydistrikter, og vi besøger et af 
distillerierne, så vi får lejlighed til at 
se, hvordan den skotske nationaldrik 
fremstilles, lige fra bygkornene første 
gang lægges i blød, til whiskyen er lagt 
på egetræsfade. Whiskyen er for skot-
terne, hvad brændevin er for skandi-
naverne. Turen går videre sydover gen-
nem Speydalen og Grampianbjergene 
i det centrale højland til Perth, hvor 
vi besøger den højadelige Mansfields-
lægts statelige hovedsæde, Scone Pa-
lace. Paladset rummer store samlinger 
af porcelæn, antikke møbler, elfenben 
og urværker fra det 18. årh. I den beta-
gende park finder vi Moot Hill of Scone, 
som tidligere var kroningssted for de 
skotske konger og dronninger. Vi fort-
sætter mod Dundee, hvor vi overnatter.

8. dag: Dundee – St. Andrews – Edin-
burgh
Vi krydser Tay-floden og kommer snart 
til St. Andrews, hvor der er lejlighed til 
at besøge St. Andrews Cathedral og 
Borg. St. Andrews er bedst kendt i dag 
for at være golfsportens vugge.
Rejsen går gennem det rige område, 
Kingdom of Fife, som i århundreder 
har været kendt for den frugtbare jord 
og deraf lange tradition for agerbrug. 
Midt på eftermiddagen kommer vi til 
Skotlands hovedstad Edinburgh, hvor 
vi skal overnatte. Denne aften er af-
tensmaden ikke inkluderet. Du kan 
vælge at gå med rejselederen på nær-
liggende restaurant eller du kan købe 
aftenbuffet på hotellet for ca. 10 - 11 
GBP.

9. dag: Edinburgh
På panoramatur i Edinburgh besøger 
vi bl.a. den gamle bydel med Edin-
burgh Castle, Holyrood Palace og den 
berømte Royal Mile, der forbinder dis-
se to gamle magtbastioner. Byrundtu-
ren slutter med et besøg på Edinburgh 
Castle, hvor vi har en flot udsigt over 
byen. Om eftermiddagen er der lejlig-
hed til at gå i butikker, på museum el-
ler nyde livet i en af haverne. 
Denne aften er aftensmaden ikke in-
kluderet. Du kan vælge at gå med rej-
selederen på nærliggende restaurant 
eller du kan købe aftenbuffet på hotel-
let for ca. 10 - 11 GBP
Til vores rejser i august er det muligt 
at købe billet til det store Edinburgh 
Military Tattoo.

10. dag: Edinburgh – Midtengland
Efter morgenmaden kører vi først mod 
Newcastle. Vi kører i grænselandet 
mellem England og Skotland, og de 
gamle borgruiner og klostre bærer ty-
deligt præg af de mange konflikter, der 
har været de to lande imellem. Over-
natning i Midtengland.

11. og 12. dag: Midtengland – Ruhr - 
Danmark
Efter morgenbuffeten kører vi mod 
London og derefter Folkestone for 
igen at tage via Eurotunnel eller med 
færge til Calais, inden vi over Belgien 
og Holland ankommer til vores hotel i 
Ruhr-distriktet. Næste morgen kører vi 
det sidste stykke til Danmark.

Skotland 
En rundrejse til de store seværdigheder
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