
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangement ved min. 40 pers. kr. 11.595,00
Arrangement ved min. 30 pers. kr, 11.995,00
Enkeltværelsestillæg kr. 2.600,00

INKLUDERET I PRISEN:

Direkte fly Aalborg-Edinburgh t/r
Let anretning på flyet t/r
7 overnatninger i Skotland
7 x morgenmad
7 x aftensmad
Buskørsel i lokal 4-stjernet bus
Færge til lsle of Mull t/r
Udflugter ekskl. Entrder, whiskysmagning
Dansk rejseleder
Bidrag til rejsegarantifonden
Bureaumoms iht. nye regler pr.01.01.2011
Rejsebureauansvarsforsikring i henhold til lov
om pakkerejser.

IKKE INKLUDERET I PRISEN

Personlige udgifter
Drikkevarer

@vrige entr6er

TILMELDING
Senest 0L.04.2020
Til: Nilles Rejser A/S
Tlt.:7021 6022

HOTELLER;

Fisher's Hotel

75-79 Atholl Rd, Perthshire, Pitlochry

Tlf. +44 L796472000

8en Wyvls Hotel
Strathpeffer, Ross-shire Highland
Scotland
Tlf. +44 0199 7423 387

lsle of Mull Hotel & Spa
Craignure, lsle og Mull PA65
Tlf. +44 1680 8725 44

Hotel lbis Styles Edinburgh Centre
19 St Andrew Square, Edinburgh
Tlf.44 1312 9202 00

Der benyttes typiske skotske hoteller, hvor alle
værelser har bad og toilet. Den generelle ho-
telstandard i Skotland må forventes lavere end
herhjemme. I Højlandet, hvor udbuddet af ho-
teller er lavt, må standarden forventes, at være
mere traditionel og enkel og her kan man måske
opleve et par håndværksmæssige oversprings-
handlinger. Til gengæld kan man være sikker på,

at opleve den klassiske skotske gæstfrihed, som
Højlandet er kendt for. Morgenmaden er oftest
buffet i bedste britiske stil, mens aftensmaden
varierer mellem gode 3-retters menuer og buffet-
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Skotland
Enestående natur, barsk højland og gylden whisky.
Skotland er enorme vidder og forrevne kyster, livlige pubber,
charmerende landsbyer, maleriske borge og en barsk historie. på

denne rundrejse oplever vi det bedste af landet, bl.a Skotlands smuk-
keste Ø lsle of Skye. Vi ser Storbritanniens højeste bjerg, Ben Nevis,
og "den grædende dal", Glencoe. Vi sejler på Loch Lomond og ser The
Bonnie, Bonnie Banks, og slutter turen i Skotlands hovedstad, Edin-
burgh, hvor det verdensberømte Military Tattoo-show kan opleves.

Aalborg Lærerforenings pensio-
nister i samarbejde med

nnl,Es
-rejser med indhold



Søndag, den 23. august 2020

Aalborg-Edinbourgh

Fly fra Aalborg direkte til Edinburgh. Nord for
Edinburgh krydser vi Forth-fjorden via en impon-
erende hængebro og er snart i det skotske
højland. Her har vi turens første overnatning i den
hyggelige by, Pitlochry. Byen har vundet mange
priser for sin blomsterudsmykning og er præget af
traditionel, skotsk byggestil. De, som har lyst, kan
gå en lille byrundtur med rejselederen, og således
få første mulighed for et besøg på en af de lokale
pubber

Fischer's Hotel, middag

Mandag, den 24. august 2020

Fischer's Hotel, morgenmad
Pitlochry - lnverness

Dagen begynder med et besøg på Skotlands
mindste og hyggeligste whiskydestilleri, der
naturligvis byder på en smagsprøve. Vi besøger
også det imponerende slot, Blair Castle, der er en
af Skotlands flotteste residenser, Herfra går turen
videre mod Spean Bridge og Fort Augustus gen-
nem smukke landskaber med nogle afSkotlands
højeste bjerge. Herfra følger vi bredderne af den
berømte sø, loch Ness, hvor vi kan spejde efter
det berygtede søuhyre "Nessie". Overnatning
omkring høJlandets hovedstad, lnverness.
Ben WWis Hotel, middag

Tirsdag, den 25. august 2020

Ben Wyvis Hotel, morgenmad

lnverewe Garden

Vi bågiver os langs Skotlands smukke, forrevne
nordkyst, hvor vi bl.a. ser den dybe kløft, Corri-
eshalloch Gorge, Der bliver også god tid til at
opleve den frodige have, lnverewe Garden, hvor
Goldstrømmen skaber et mildt klima, som gør
det muligt for eksotiske planter at gro. Haven
dækker mere end 20 hektar land og er hjem for
over 2.500 forskellige planter og blomster.

Ben Wyvis Hotel, middag

Onsdag, den 25. august 2020

Ben Wyvis Hotel, morgenmad

Glennfi nnan-Fort Willinam

Via Fort Augustus når vi frem til Fort William og
Glenfinnan, hvor Bonnie Prince Charlie samlede
højlandsklanerne, og hvor man kan gå ud til den
spektakulære viaduct med de 21 buer, hvorfra
udsigten er intet mindre end fantastisk. Vi kører
tilbage til byen, hvor vi tager en slendretur på
gågaden. Herefter sejler vi til Øen Mull.

Torsdag, den27. august 2020

lsle og Mull Hotel & Spa, morgenmad

lsle of Mull
I Skotland finder man mere end 790 6er, og det
siges, at man på lsle of Mull kan se hele Skot-
land i miniformat. Øen har både barsk natur,
bjerge, forrevne kyster og fritgående får. Tober-
mory er Mull's hovedby og her bor størstedelen
af øens befolkning. Vi nyder en dag på Mull,
inden vi returnerer til vores hotel.

lsle of Mull Hotel & Spa, middag

Fredag, den 28. august 2020

lsle og Mull Hotel & Spa, morgenmad

Loch lomond og Edinburgh

Vi sejler fra Craignure til Oban, på vej til Edin-
burgh sejler vi en tur på den berømte sØ, Loch
Lomond, hvorfra vi kan opleve The Bonnie,
Bonnie Banks of Loch Lomond, Vi fortsætter til
Edinburgh, hvor vi skal bo på et godt, centralt
beliggende hotel. Om aftenen er der mulighed
for at opleve det verdensberØmte Edinburgh
Military Tattoo-show. Bllletten kost€r kr. 495,00
og skal bestllles ved tilmelding. Overnatning på
lbis Styles Edinburgh.

Middag på lokal restaurant

Lotdag, den 29, august 2020

Hotel lbis Styles tdinburgh. morgenmad

Edinburgh byrt/hdtur

Vi tager på en oplevelsesrig rundtur i Edinburgh
og ser bl.a. den 6amle middelaldergade, Royal
Mile, Newtown rhed smukke borgerhuse fra
1700-tallet og kohgefamiliens residens. Holy-
rood Palace. TutQn slutter ved Edinburgh Castle,
hvorefter der er tnulighed for at besøge slottet
eller måske tage på en slentretur i middelalder-
bydelen med dens mange forretninger og hyg-
gelige spisesteder, Eftermiddagen er på egen
hånd, og med allQ Edinburghs fristelser og et
hotel, der ligger helt centralt, er der rig mulig-
hed for at begive sig ud på eventyr. Byen er
berømt for sine orange gode pubber, som der
bliver mulighed fbr at besøge efter aftensma-
den.

Middag på lokal restaurant

Søndag, den 30'august 2020

Hotel lbis Styles qdinburgh, morgenmad

Edinburgh-Aalborg

Vi kører til Edinbtrrgh lufthavn, hvorfrn vl flyvcr.
retur direkte til Aalborg.

Der tages forbeh0ld for programændringur

lsle of Mull Hotel & Spa, middag


