
Välkommen till kiltarnas, whiskyns, säckpipornas förlovade land. Underskön natur 
med vilda, öde hedar, majestätiska berg, djupa dalar, glittrande sjöar och havsvi-
kar väntar dig. Skottland har en mycket intressant historia med många färgstarka 
personligheter som Maria Stuart, William ”Braveheart” Wallace, Robert the Bruce, 
Bonnie Prince Charlie, Robert Burns, Walter Scott, R.L. Stevenson m.fl. Du får även 
möjlighet till att handla genuint skotska produkter. Tillsammans med vår Skott-
landsexpert Jöran Nielsen upplever du landet och han ger dig på ett entusiastiskt 
sätt en inblick i landet. På denna resa har vi valt att ligga still flera nätter på samma 
hotell och plats i höglandet. Därifrån upptäcker vi trakten, känd från tv-serien ”Karl 
för sin Kilt”, genom trevliga utflykter. Vi får lära känna Edinburgh och mycket mer 
med möjlighet till en trevlig avslutning under en Skotska kväll med musik och sång.

Skottlands Högländer
 - med Edinburgh - för Ericsson Seniorer

DAG 1: EDINBURGH - HIGHLANDS
Flyg från Arlanda till Edinburgh. Vår svens-
ke reseledare möter oss på flygplatsen. 
Väl ombord på vår buss får vi en första 
smak av landet när vi kör norrut och läm-
nar låglandet för att ta oss upp genom det 
vackra landskapet i södra höglandet på 
väg till vårt höglandshotell. Omgivningen 
är betagande med Grampian bergen och 
Cairngorms nationalpark, med Skottlands
näst högsta berg, Ben Macdui 1.309m. Vi 
stannar för lunch på vägen och äter ge-
mensam middag på hotellet. (M)

DAG 2-4: HIGHLANDS
Från vår bas gör vi dagliga utflykter i 
trakten. Under dagarna här kan du ta en 
promenad i byn och känna dig som ”hög-
landsbo”, gå i de lokala butikerna, ta en 
pint öl på den lokala puben och bekanta 
dig med traktens lokalbefolkning.

Utflykter:
Fotvandring och ”Karl för sin Kilt”
Idag bekantar vi oss med trakten där vi
bor. Vår buss kör oss till den närbelägna 

sjön Loch An Eilean, känd från ”Karl för 
sin Kilt”. Här går vi en fotvandring i egen 
takt på ca 1,5-2 km runt sjön och njuter 
av stillheten och att komma nära natu-
ren. Väl åter i bussen åker vi vidare för att 
bekanta oss med trakten där vi bor. Vi be-
söker en fårherde som visar oss hur han 
vallar får med hjälp av sina bordercollies. 
Vi byter färdmedel och åker veterantåg 
genom landskapet till ”GlenBogle”, statio-
nen känd från Karl för sin Kilt. (F, M)

Myternas landskap - Loch Ness
Dagens heldagsutflykt tar oss över he-
dar, berg och längs sjöar till den berömda 
Loch Ness. Kanske får vi syn på odjuret? Vi 
följer Caledonian Canal genom The Great 
Glen. Längs vägen tar vi stopp för foto 
och för att njuta av landskapet. Vi ser även 
monumentet över de Commandosolda-
ter som tränades i det karga landskapet. 
Under dagen gör vi en trevlig båttur på 
Loch Ness. För den hugade kan det bli 
möjlighet till ett dopp i den mytomspun-
na sjön. (F, M)
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Jöran Nielsen
Vår reseledare/guide är mycket erfaren 
med mångårig erfarenhet av Skottland. 
Han är också väldigt kunnig och insatt i 
allt som har med landets ädlaste dryck, 
whisky, att göra.
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TILLVAL Slott och Whisky
Vi åker in i Speyside, en av Skottlands mest 
berömda whiskyregioner. Här ska vi be-
söka ett av traktens ståtliga slott, där vi 
gör en rundvandring samt beundrar den 
vackra trädgården. Efter lunch besöks ett 
av traktens berömda whiskydestillerier, 
där vi får en inblick i konsten att framställa 
denna ädla dryck. Givetvis får vi provsma-
ka den färdiga produkten. Visste du att det 
var en engelsk kung som bidrog till dryck-
ens popularitet och spridning? (F, M)

DAG 5: HIGHLANDS - EDINBURGH
Vi lämnar vårt hem i det vackra höglan-
det och färdas söderut genom ett fasci-
nerande varierande landskap över berg 
och genom dalar mot Perth till huvud-
staden Edinburgh. Vi gör flera fotostopp 
samt stannar för möjlighet att äta lunch. 
Gemensam middag på en restaurang 
intill hotellet som ligger centralt beläget 
i den skotska huvustaden. Edinburgh 
är byggt på sju kullar vid några sedan 
länge utslocknade vulkaner. Staden är 
imponerande med de medeltida bygg-
naderna i Old Town och de breda geor-
gianska gatorna och rymliga bostäderna 
i stadsdelen New Town och är den andra 
största staden efter Glasgow. (F, M)

DAG 6: EDINBURGH
Vi inleder med en stadsrundtur där vi 
ser Old Town med The Royal Mile, denna 
kullerstensgata som går genom mellan 
Edinburgh Castle och Royal Palace of Ho-
lyroodhouse, kantad av historiska bygg-
nader, butiker och sevärda platser. Vi ser 
även 1800-talets New Town samt det livli-
ga hamndistriktet, Leith, där det blir tillfäl-
le till shopping och lunch.  Eftermiddagen 
på egen hand för ett besök på Edinburgh 
Castle, den stolta borgen som är ett av de 
mest kända slotten i världen, där du kan 
se de skotska kronjuvelerna och krönings-
stenen. Eller ett besök till den kungliga 

FAKTA
ERT PRIS: 17 950 kR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  23 AUG 2022
I PRISET INgåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 middagar (M)
• Vallhundsuppvisning
• Båttur Loch Ness
• Ångtåg
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLvaL
Skotsk afton*: ca £75 Bokas före avresa och 
betalas på plats i lokal valuta till er reseledare.
Utflykt St Andrews med Falkland Palace
& trädgård samt destilleri
Utflykt: Slott & Whisky
Luncher som betalas kontant på plats

TILLägg

Enkelrumstillägg           2700 kr
Detta är en gruppresa med ca 25 -30 deltagare.

På våra resor besöker vi både små och 
äldre städer med trappor och ojämna 
markförhållanden. En del guidade rund-
turer sker till fots, ibland utan möjlighet 
att vila sittandes. Kontakta oss om du 
har funderingar kring detta.

INFORMaTION & aNMäLaN
Ericsson Seniorer
Eva Haglund
Telefon: 070-2673767
E-post: eraevah@gmail.com
Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade.
Bokningsbekräftelse med inbetalnings-
avier skickas från ReseSkaparna.

PRELIMINäRa* FLygTIdER (SaS)

UT: Arlanda-Edinburgh, 11:40-12:55
HEM: Edinburgh-Arlanda, 13:45-16:55

PRELIMINäRa* HOTELL
Duke of Gordon Hotel *** (4 nätter) 
www.dukeofgordonhotel.co.uk

Mercure Edinburgh Princes Street*** 
(3 nätter) 
www.mercureedinburgh.co.uk

*Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

lustjakten HMS Britannia, Botaniska Träd-
gården eller Holyrood. (F, L) 
*Denna kväll erbjuds Skotsk afton - en 
minnesvärd kväll med fyrarätters middag, 
dryck och medryckande föreställning med
kända skotska sånger, danser och kiltar. 
Missa inte denna höjdpunkt! Reservera din 
plats när du bokar och betala till Jöran un-
der resan.

DAG 7: UTFLYKT
Dagens utflykt går till Skottlands längsta
flod Tays mynning med berömda St An-
drews med sin legendariska links golfbana 
och katedralsruin, med utsikt över havet. 
Här gör vi uppehåll. Härifrån kan de som 
önskar åka med till Kingsbarns whisky och 
gin destilleri. Det är ett av de
nya destillerier som dykt upp under senare 
år i Skottland. En chans att upptäcka nå-
got nytt för dig som älskar dessa drycker. 
Sedan kör vi till lilla söta byn Falkland där 
vi ska besöka renässans palatset och träd-
gården Falkland Palace.Detta var ett av 
kungaätten Stewarts favoritslott och här 
har Maria Stuart spelat det racketspel som 
sägs vara upprinnelsen till vår tids tennis 
och vi kan se vad som anses vara världens 
äldsta tennisbana. Trädgården är väl värd 
en promenad och slottet bedårar med 
sina väggmålningar, träpaneler, stucka-
turer, fina möbler, kammare och salar. På 
väg tillbaka passerar vi den stora Forth 
viken norr om Edinburgh på den helt nya 
och imponerande bron. Här stannar vi för 
ett fotostopp och beundrar broarna. Det 
är inte bara en utan tre stycken, varav den
gamla järnvägsbron Forth Railway Bridge 
från 1890 är ett mästerverk och med på 
UNESCOs världsarvslista.

DAG 8: HEMRESA
Frukost och utcheckning i lugn och ro. 
Strax före lunch, transfer till flygplatsen. 
Efter många minnesvärda dagar längtar 
vi redan tillbaka till Skottland! (F)

Edinburgh Duke of Gordon Hotel


