Resa till Skottland
12 – 19/5 2011
Med Apotekets Konstförening
Skottar i kilt, säckpipor, whisky, fantastisk
natur, fängslande historia, gästvänliga
människor, god mat…! Ja listan på kan göras
lång! Följ med och njut!
12/5 Torsdag
Flyget med Norwegian går från Stockholm,
Arlanda 10.20 och landar i Edinburgh 11.40.
Förhoppningsvis kommer Norwegian också att
ha lämpligt anslutningsflyg från Malmö. Detta
är inte klart i nuläget.
Vår skandinavisktalande reseledare möter med
buss på flygplatsen i Edinburgh och tar oss
direkt till Glasgow, en färd på c:a 2 timmar.
Den, under 1980-talet, förfallna och problemtyngda staden sjuder idag av nytt liv tack vare
stora satsningar. Förutom Skottlands största
stad så är den också ett centrum för stil, design
och arkitektur. På stadsrundturen lär vi känna
denna eleganta stad innan vi checkar in på
Novotel*** mitt i stan. www.novotel.com
En av de största sevärdheterna är Burrels
Collection. Sir William Burrell, som var en
välbärgad rederiägare, skänkte över 9000
konst- och konstföremål till Glasgow 1944.
Presentationen är fantastisk och finns i en
byggnad designad för ändamålet.
Ett ”måste” är också ”A House for an Art
Lover”. Glasgows tongivande arkitekt Charles
Rennie Mackintosh och hans hustru,
konstnären Margaret McDonald, deltog 1901 i
en tävling om att designa ett hus för en
konstälskare. Huset skulle vara ”tjusigt, helt
igenom modernt, fräscht och innovativt..”
Parets utmärkta förslag fanns bara på pappret
fram till 1989 då det byggdes upp in i minsta
detalj. (lunch)

13/5 Fredag
Efter lunch beger vi oss norrut, och färdas
längs den vackra sjön Loch Lomond,
Skottlands största färskvattensjö. Sir Walter
Scotts romaner gjorde det bildsköna Trossach
populärt under 1800-talet och sedan dess har
området trollbundet mängder av besökare. Vi
fortsätter västerut till hamnstaden Oban och tar
in på centralt belägna Royal Hotel***, Oban.
(frukost, lunch)
14/5 Lördag
Idag tar vi färja till Isle of Mull, den näst
största ön i Inre Hebriderna. Målet för dagen är
ön Staffa och Fingal’s cave, som är uppbyggd
av tusentals ”orgelpipor” i basalt, formade av
naturen för 60 millijoner år sedan . Platsen
inspirerade Mendelssohn till den berömda
Hebrides Overture. Säsongen är helt rätt för
att vi ska få uppleva det rikliga djurlivet med
lunnefåglar, grisslor, stormfåglar, stora
fiskmåsar, havssulor m.fl. Om vi har tur kan vi
också få se en val, en tumlare eller kanske en
utter. (frukost, lunch ev. picknick)
15/5 Söndag
Vi lämnar Oban och kommer snart till Fort
William, en populär turistort för vandrare och
bergsklättrare, belägen vid Storbritanniens
högsta berg Ben Nevis. (1343 m).
En geologisk spricka delade landet från kust
till kust och sedan den dagen är Skottland delat
i två delar. Inlandsisen fördjupade skåran och
idag är Great Glenn en djup dalgång av branta
skogklädda berg och mörka sjöar. Många
borgar och fästningar vittnar om dalgångens
strategiska betydelse och gör omgivningarna
ännu mer dramatiska.

Calendonian
Canal är en enastående
konstruktion av Thomas Tellford, som
förbinder sjöarna Linnhe, Lochy, Oich och
Ness. Vi kan se båtarna glida förbi den
trivsamma byn Fort Augustus till Loch Ness.
Här finns den gamla legenden om Loch
Nessodjuret ”Nessie” – så var beredd med
kameran! Övernattning på Thistle Hotel***,
Inverness. (frukost. lunch)
16/5 Måndag
Hela dagen ägnar vi åt Inverness och dess
omgivningar. Om vädret och tidvattnet tillåter
tar vi en båt från pittoreska Avoch habour för
att få uppleva Nordsjöns enda bofasta
population av flasknosdelfiner (ca 130 st). Vi
kan också få se uttrar, sälar, tumlare m.m…
Men allt hänger på vädret och lite tur!
Sagoslottet Cawdor Castle, som oavsett om
Macbeth levde här på 1000-talet eller inte, är
ett slott som motsvarar alla förväntningar på
hur ett slott i Shakespeares dramer måste ha
sett ut!
Det finns en vindbrygga, det
ursprungliga huvudtornet och det finns
tillräckligt med vapen för att starta ett uppror.
Den magnifika trädgården gör atmosfären än
mer sagolik.
En gammal bevarad järnek i källarvalven sägs
vara det träd som Thane Williams åsna
stannade under för att vila 1372. Thane
William tog detta som ett tecken och bestämde
sig för att bygga sin borg just här. Efter 600 år
ägs slottet fortfarande av familjen Thane of
Cawdor. Övernattning på Thistle Hotel***.
(frukost, lunch)
17/5 Tisdag
På väg söderut mot Edinburgh väntar en
fantastisk fårhundsuppvisning och vi fascineras
av hundarna och deras magnifika samspel. I
den trivsamma byn Pitlochry gör vi en
lunchpaus och besöker Edradour Distillery,
det minsta whisky destilleriet i Skottland .
Dess byggnader står praktiskt taget
oförändrade sedan 1825. Det är spännande att
se processen i miniatyr. Endast tolv fat i

veckan produceras vilket gör den här whiskyn
till en ovanlig njutning för ett fåtal.
Via Perth kommer vi så till Edinburgh och tar
in på Premier Inn Haymarket***, som har
perfekt läge mitt i staden. (frukost, lunch)
18/5 Onsdag
Dagen börjar med en promenad i denna vackra
stad med ett rikt historiskt förflutet, stolta
traditioner och många kulturella och
arkitektoniska skatter. I Edinburghs slott finns
landets kronjuveler. Utsikten är magnifik.
Från slottet strosar vi längs det kullerstensbelagda promenadstråket Royal Mile ned till
den gamla stadskärnan med sina traditionella
pubar och shoppinggator. Vi stannar till vid St
Giles-katedralen, vars berömda tornspira
avbildar den skotska kronan och passerar den
protestantiska predikanten John Knox hus,
byggt 1490 och därmed det äldsta huset i
Edinburgh. Vandringen avslutas vid Holyroodpalatset, drottningens residens.
Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. Varför
inte besöka Kungajakten Britannia! På kvällen
träffas i åter för gemensam middag med
musik! (frukost, middag)

19/5 Torsdag
Flyget tillbaka går från Edinburgh 12.10 och
anländer till Stockholm 15.30

Pris: 13.650:- sek/person
Enkelrumstillägg: 2.150: sek
Priset inkluderar:
- Flyg med Norwegian Airways Stockholm – Edinburgh.
- Inkvartering på ovanstående 3-stjärniga hotell.
- Halvpension med frukost och lunch alternativt middag sista kvällen fr o m lunch 12/5 t o m
frukost 19/5.
- Inträden och besök enligt programmet.
- Skandinavisktalande reseledare.
- Skatter och avgifter.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till måltider
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB, på telefon 0413 – 555396 eller på mail
kerstin@treK-travel.se , så snart som möjligt, eller senast 1/3 2011. Vi skickar faktura på
anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Slutbetalning senast 7/4 2011.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning mer än 35 dagar
före avresa blir kostnaden anmälningsavgiften 2.500:- sek/person. Om avbokning sker 15 - 34 dagar
före avresa blir kostnaden 50 % av resans pris, samt mindre än 15 dagar före avresa 100% av resans
pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en
kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 285:- sek/person för 8 dagar i Europa.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555
396 Tre K Travel AB!

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv
kerstin@treK-travel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

