WHISKYRESA I SAGOLIK MILJÖ
SKOTTLAND MED FLYG OCH BUSS
10-15/5 2018
6 dagar
fr 11 990:-

Välkommen med på en whiskyresa i
sagolik miljö.
Skottland är ett mäktigt land med
oslagbar natur. Vi smakar på whiskydestilleriernas värmande utbud samt
lär känna landets sevärdheter, historia
och kultur.
Vi kommer även få se lite av huvudstaden Edinburghs historia och charm.
Följ med oss på vår whiskyresa till
Skottland och få ett minne för livet.
Dag 1
Örebro - Arlanda - Edinburgh - Perth
Avresa från Örebro kl 08.15 mot Arlanda.
Vi flyger kl 12.55 med SAS (SK 2541). Incheckningen öppnar ca två timmar innan
avgång och stänger 45 minuter före aviserad avgångstid.

Här möts vi av en underbar miljö och vi
lär oss proceduren vid whiskytillverkning och får naturligtvis smaka den goda
drycken.
Vi återvänder till Perth där vi får tid att
njuta av den trevliga staden eller varför
inte lite shopping?
På kvällen samlas vi för en gemensam
midag.
Dag 3 Perth
Idag gör vi en utflykt till Cairngorms National Park. Parken täcker bergsområdet
Cairngorms och omgivande höjder.
I parken finner man det kungliga sommarresidenset Balmoral Castle och den
vackra Glen Garry dalen.

Vi landar i Edinburgh kl 14.10 (lokal tid)
och blir hämtade med buss för transfer
till Perth och vårt hotell, Salutation hotel
där vi ska bo 4 nätter. Gemensam middag.

På eftermiddagen gör vi ett besök på
Glenlivit Distillery. Här gör vi en rundtur
i destilleriet samt provsmakar några
sorters whisky. Besöket är en fröjd för
gommen och självklart finns det möjlighet
att köpa lite med sig hem.

Efter middagen passar det kanske med
ett besök på den lokala puben. Provsmaka det goda skotska ölet och ta gärna en
”scotch” (whisky) till.

Efter en dag med fantastiska naturupplevelser samt doften och smaken av välkänd dryck smakar säkert vår middag på
hotellet gott.

Dag 2 Perth
Dagen börjar med ett besök på Blair
Castle & Gardens som är ett av Skottlands mest välbevarade historiska slott
med anor från 1200-talet. Slottet var en
av de första privata hemmen som öppnades för allmänheten i Skottland.
Vi fortsätter till den charmiga och lilla orten Pitlochry. Här får vi egen tid för lunch
och shopping. Strax utanför Pitlochry ligger Edradour som är ett av Skottlands
minsta lagliga destillerier.

Edradour Distillery

Dag 4 Perth
Dagens första stopp blir whiskydestilleriet Glenturret i närheten av Crieff. Detta
är ett av landets äldsta och mest välkända
destillerier och tack vare det populära varumärket Famous Grouse är det mycket
välbesökt. Här får vi en guidad rundvisning som avslutas med provsmakning
av whisky. Vi har också chans att inhandla lite av den goda drycken.
Därefter beger vi oss till den medeltida
staden Stirling vars fästning uppe på
Castle Hill är av de mest historiska och
arkitektoniskt betydande slotten i Skottland.

Här har flera skotska kungar och drottningar krönts bland dem Maria Stuart år
1543. Fästningen är på tre sidor omgiven
av branta klippor, vilket gjorde det lätt att
försvara.
Vi samlas för en gemensam middag på
kvällen.
Dag 5 Perth - Edinburgh
Vi reser den korta biten mot Edinburgh,
Skottlands huvudstad. Edinburgh betraktas som en av Europas vackraste
huvudstäder. Här finns ett mycket stort
utbud av kultur och staden kallas ibland
”nordens Athen”.
Vi inleder dagen med en stadsrundtur
tillsammans med lokalguide som visar oss runt i staden. Kända sevärdheter
är Edinburgh Castle, The Royal Mile, St
Giles´ Cathedral och stadens shoppinggata Princes Street som börjar vid Walter
Scott-monumentet.
Resten av dagen tillbringar vi på egen
hand innan det är dags för gemensam
middag.
Vi inkvarterar oss på vårt hotell Ibis Edinburgh Centre South Bridge där vi bor
en natt.
Efter middagen kan den som orkar utforska några av Edinburghs många barer
och pubar och kanske prova någon whiskysort som vi inte kommit i kontakt med
under rundturen.
Staden är uppdelad i två huvudområden;
Old Town och New Town som ligger på
var sin sida av Princes Street. Vi handlar
på Princes Street eller varför inte ta en
promenad i den botaniska trädgården?
The Royal Mile består av fyra gamla gator, från Castle Hill till Canon Gate, en
trevlig promenad där vi ser många pampiga byggnader. Här finns också många
affärer och trevliga restauranger.

Dag 6 Edinburgh - Arlanda - Örebro
Vi startar morgonen med en god frukost
innan det är dags att bege oss av till flygplatsen. Vårt flyg med SAS (SK 2542)
avgår kl 11.25. Vi beräknas landa på Arlanda kl 14.35.
Efter en trevlig vistelse i Skottland där vi
har upplevt en del av områdets omtalade
whiskysorter samt tagit del av vacker natur och huvudstaden Edinburghs historia
och charm återvänder vi till Örebro med
många fina minnen i bagaget.

OBS! Resan bör bokas tidigt!
Med reservation för ändrade flygtider
som kan påverka programmet.

Våra hotell
Perth
Salutation Hotel ***
30-34 South St, Perth PH2 8PH
Storbritannien
Tel: +44 1738 630066
www.strathmorehotels.com
Antal rum: 84 - med dusch, toalett, TV
Hotellet ligger bara några minuter från
Perth Concert Hall och de natursköna
promenaderna runt floden Tay. Perths
största butiker och teatrar ligger inom
några minuters promenad. På hotellet
finns hiss, restaurang och bar.
Edinburgh
Ibis Edinburgh Centre South Bridge ***
77 South Bridge, Edinburgh EH1 ,
Storbritannien
Tel: +44 131 292 0000
www.ibis.com
Antal rum: 259 - med dusch, toalett, TV
Hotellet erbjuder ett centralt boende i den
gamla stadsdelen. Ibis ligger cirka 9 min
promenad från Edinburgh Castle och till
Holyrood Park tar det cirka 15 min. Du
når flera sevärdheter däribland Festival
Theatre, Grassmarket och Edinburghs
museum på 10 min promenad. På hotellet finns restaurang.

Avresedatum: 		
Resdagar:
Pris per person 		
Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd

10/5
6
11 990:1 630:600:-

I resans pris ingår:
• Flyg Arlanda-Edinburgh i ekonomiklass,
t/r inkl nuvarande flygskatter (måltider ingår ej)
• Busstransfer t/r Arlanda
• Bussresor inkl skatter & tullar
• 5 övernattningar med del i dubbelrum
inkl halvpension från middag dag 1 till frukost dag 6
• Utflykter enligt program
• Entré & rundvisning av slottet & trädgården i Blair Castle
• Whiskyprovning av 2 sorter & rundvisning på Edradour Distillery
• Whiskyprovning & rundvisning på
Glenlivet Distillery
• Whiskyprovning av 2 sorter & rundvisning på The Famous Grouse Experience/
Glenturret Distillery
• Entré till Stirling Castle
• Rundtur med lokalguide i Edinburgh
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.

Tips:
www.visitscotland.com
www.blair-castle.co.uk
www.pitlochry-scotland.co.uk
www.scotlandwhisky.com/distilleries
www.tourist-information-uk.com
www.stirlingcastle.gov.uk
www.cairngorms.co.uk
www.edinburgh.org
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar

Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.
Kontrollera att alla namn är korrekt stavade enligt pass.
Valuta:
Brittiska pund (GBP)
Speciellt:
Adapter krävs för eluttagen i Skottland.
Maxvikt per person är en resväska á 23
kg samt 8 kg handbagage.

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

