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SKOTTLAND 

'Ceud Mile Failte' 
a hundred thousand welcomes in Scottish Gallic 

 
 
Skottland kan visa upp en imponerande samling av slott och 

herrgårdar, fantastisk natur och vänliga människor med stolta 

historiska traditioner!  

Ett besök i Skottland börjar eller slutar i Edinburgh, Skottlands 

huvudstad. Nationalprodukter är Cashmere och toppmärken som 

Pringle m.fl. har affärer och fabriksförsäljning runt Edinburgh. En 

dag bör ägnas åt alla sevärdheter denna gamla stad kan uppvisa! 

Edinburgh Castle med kronjuvelerna och den plats man förknippar 

med the Military Tattoo under sommarens Kulturfestival, ligger som 

en krona ovan The Royal Mile. Denna gamla kullersstensgata leder 

genom den äldsta delen av stan. Här finns vindlande små gränder 

från 1500-talet och här finns St Giles Cathedral, där Thistle orden 

utdelas – bl. a. till vår svenska kungen. Den modernare delen av 

Edinburgh breder ut sig runt the Castle och the Royal Mile och 

sträcker sig ner till fjorden The Forth of Firth. 

God mat finns i denna vackra stad på många ställen och det var 

länge sedan ryktet om urusel mat i Skottland dog ut – här finns 

numera restauranger med stjärnor i Guide Michelin. 

 

 
Dag 1 torsdag 30.4.2015 
Hemorten – Edinburgh – Fort William 
Preliminär tidtabell: avfärd från Vasa kl. 06.20, 
ankomst Arlanda 06.30. Vidare från Arlanda 8.35, 
ankomst Oslo 9.35. Vidare från Oslo kl. 11.05 med 
ankomst Edinburgh kl. 12.00. Flygen är SAS 
flygnummer, alla tider lokala. 
   På Edinburghs flygplats väntar en lokal buss för 
rundresan i Skottland. Denna dag går åt till 
transfer direkt till Fort William, men färdvägen 
gör första dagens bekantskap med Skottland till 
en riktig rivstart. Preliminär rutt Stirling – 
Callander – Glencoe – Fort William. Läs mera 
om några av platserna nedan. 
Om… Stirling och Stirling Castle från 1400-1500-

talet och som av många anses vara 
“grandest of them all”. Stirling Castle ligger 
vid foten av Stirling “Old Town” och ansågs 
vara den viktigaste knutpunkten mellan 
Skottland och England. Idag har Stirling 
37.000 invånare och är nu en betydelsefull 
länk mellan Edinburgh och västra Skottland 

Om… Glen Coe som är en trång dal i skotska hög-
landet. Dalen vars enda by heter Glencoe 
räknas ofta som en av de mest spektakulära 
platserna i Skottland, och har liksom Ben 
Nevis status som nationallandskap. Dalens 
historia är i alla skottars medvetande, en 
blodig, intrigfull historia med politiska 
undertoner, lyckligtvis fjärran i tiden. 

Dagens färd går genom Rob Roy Country of Clans 
MacGregor och Campbell och genom det 
dramatiska landskapet Rannoch Moor och the 
Black Mountains till Glencoe, en av Skottland 
mest berömda glens och platsen för massakern 
av Clan MacDonald 1692. 
   Fort William anses ha Skottlands vackraste läge 
vid foten av Loch Linnhe och Skottlands mest 
kända bergsmassiv. För besökaren en riktigt 
trevlig skotsk by. 
   Dagsetapp ca 250 km, körtid ca 4 h + pauser. 
Övernattning på hotell i Fort William, middag 
på hotellet. 
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Dag 2 fredag 1.5 Fort William – Isle of Skye 

Vi lämnar Fort William, längs vägen påminns vi 
om berömda Bonnie Prince Charlies tronanspråk. 
Med färja seglar vi från fastlandets Mallaig till 
Armadale på ön Isle of Skye. Vi gör en rejäl 
rundtur på den spännande ön.  
   Isle of Skye är den största och nordligaste ön i 
Inre Hebriderna. Namnet Skye kommer troligen 
från fornnordiska skyey, ’molnön’, ett namn som 
ön ska ha fått av vikingar till följd av att den så 
ofta är täckt av dimma. Skye nämns bland annat i 
Heimskringla (i Magnus Barfots saga). 

   Portree är 
öns största 
samhälle, ändå 
litet. Av 
stadens 2500 
invånare sägs 
nästan 1000 
kunna skotsk 
gäliska. I 

Harry Potters Quiddith spel finns Pride of Portree 
– lite fiction i sammanhanget. Norr om Portree 
leder vägen längs den dramatiska klippiga 
kusten.  
   Landskapet är omväxlande, vilket gäller för 
vädret också. Det kan byta från sol och vackert till 
vind och regn på ett ögonblick. Men så är vi också 
i Inre Hebriderna, vid norra kusten kan man vid 
gott väder se Yttre Hebriderna. Skye blev 1995 
förbundet med det skotska fastlandet med en 500 
meter lång bro. Ca 145 km + rundtur på ön. 
Övernattning på hotell på Isle of Skye, 
gemensam middag. 
 
 
Dag 3 lördag 2.5 Isle of Skye – Inverness  

Vi lämnar Isle of Skye via Spean Bridge. Denna 
dag går turen via slottet Eilean Donan Castle, Fort 

Augustus 
till Loch 
Ness. En 
helt otrolig 
rundtur, en 
riktigt lång 
dag men vi 
upplever 
dramatisk 
natur, 

Skotska högländerna, sjön Loch Ness och 
beskådar resterna av Urquhart Castle. 
 
 

 
   Golfströmmen utmed Skottlands västkust gör 
att naturen på vissa ställen är närmast 
subtropisk. Utmed kusten har man sällan riktigt 
kall vinter och många av Skottlands berömda 
golfbanor har greener öppna under vintern.  
   Med sjön Loch Ness förknippar man sjöodjuret, 
så omtalat, så mytiskt. Lite grann berör vi även 
det ämnet, stannar vid monstercentret. Bästa 
utsikten över den är 40 km långa sjön har vi från 
ruinerna av Urquhart Castle. Urquhart var under 
1300-talet då det uppfördes, ett av Skottlands 
största slott. 
   Vidare norrut till Inverness, högländernas 
huvudstad, 
är känt för 
shopping 
av olika 
slag. Vi 
besöker en 
yllefabrik, 
kanske 
nån också 
hittar cashmere. Naturligtvis ska vi prova – och 
köpa – de kända s.k. short breads, vilka bakas här. 
Möjligt kvällsprogram: besök av en säckpipspelare. 
   Dagsetapp ca 200 km, 3h30. Övernattning på 
hotell i Inverness, middag på hotellet. 

 
Dag 4 söndag 3.5 Inverness – Edinburgh  

Turen går via Aviemore, Dalwinnie, Pitlochry och 
Perth.  
   Ett besök vid Blair Castle, ett slott i den lilla byn 
Blair Atholl i Perthshire i Skottland. Det är 
stamgods för klanen Murray vars överhuvud bär 

titeln Duke of Atholl. Klanens nuvarande 
överhuvud John Murray, bor dock nu i Sydafrika. 
Det sägs att slottet börjades uppföras 1269 av 
John I Comyn, Lord of Badenoch, en nordlig 
granne till Earl of Atholl. Dethär skedde enligt 
sägnen på Atholls ägor under en tid när earlen 
var iväg på korståg. Vid earlens återkomst till 
Skottland vände han sig till kung Alexander III 
och tilldelades åter sitt land. Slottet kom därmed i 
klanen Murrays ägo. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Inre_Hebriderna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fornnordiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vikingar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dimma
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heimskringla
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Barfot
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   Strax utanför Aviemore besöker vi en fårfarm. 
Specialiteten här är naturligtvis att se hur riktiga 
fårhundar arbetar. Med en pytteliten vissla 
osynlig i munnen kommenderar fårfarmaren sina 
hundar på långt avstånd. Charmigt och intressant 
besök. 
   Om vi inte redan besökt ett whiskydestilleri 
under resan gör vi det här i Pitlochrytrakten, 
kanske Edradour eller Blair Athol. 
   En imponerande bro, Forth Road Bridge för oss 

från North Queensferry och Fife till Edinburgh. 
Som enastående vy på sidan ser vi den berömda 
järnvägsbron, som går över fjorden Firth of Forth 
och är en förenande länk mellan norra och södra 
Skottland. 

 
   Ca 250 km, 4h körtid + pauser. Övernattning 
på hotell två nätter i Edinburgh. Preliminärt 
ingen gemensam middag. 
 
 

Dag 5 måndag 4.5 Edinburgh  
Edinburgh är huvudstad i Skottland och är den 
näst största staden, efter Glasgow. Edinburgh har 
varit huvudstad i Skottland sedan 1437 (då Scone 
ersattes) och är platsen för skotska parlamentet. 
Edinburghs historiska centrum delas i två delar 
av grönområdet Princes Street Gardens. I söder 
domineras vyn av Edinburgh Castle, beläget på 
toppen av en slocknad vulkan med Old Town 
längs sidan. I norr ligger Princes Street och New 
Town. Old Town- och New Towndistrikten i 
Edinburgh finns med på Unescos lista över 
världsarv. 

   
I en egen klass är The Royal Mile, gatan som går 
längs bergsryggen, från skottarnas parlament och 
bokstavligen upp till slottet. Den gatan måste 
man bara gå på, gärna för pubarna och de små 
butikerna, och gärna för ett intressant besök på 
slottet och för utsikten. Men också för ex. de 
speciella Closes, de smala gränderna (kallas också 
Wynds), vissa underjordiska, alla med namn och 
historia. Har man intresse för det oförklarliga och 
för goda historier är man i rätt stad. Ex. Mary 
King´s Close är en populär vandring i gränder 
under jorden, i sällskap av en guide med livlig 
fantasi. Här hittas också Greyfriars Bobby och 
puben där J. K. Rowling skrev första Harry Potter 
boken. 
   Dagens program: rundtur / rundvandring i 
Edinburgh. Fritid resten av dagen.  
Övernattning på hotell i Edinburgh. 
Preliminärt ingen gemensam middag. 
 
 

Dag 6 tisdag 5.5 Edinburgh – Hemorten  

Efter frukost har vi transfer till flygfältet för resan 
hem till Finland. Preliminär tidtabell för 
hemresan: avfärd från Edinburgh kl. 11.20, 
ankomst Arlanda 14.30. Vidare kl. 18.20 från 
Arlanda med ankomst Vasa 20.25. 



   

 
Lindell Travel Team Ab  Tel.: +358 (0)443 14 15 16 
Sigridsvägen 1, FIN-65610 KORSHOLM  www.lindelltravel.fi 
FO-nummer: 2479701-8    KKV 2210/14/Mj  greger@lindelltravel.fi 

  

 

 
 

Paketpris per person vid  
15 betalande resenärer 1.280 € 
20 betalande 1.180 € 
25 betalande 1.110 € 
Tillägg för enkelrum     148 € 
 

I priset ingår: 
+ 6 dagars resa (prel. 30.4-5.5.2015) 
+ flyg tur/retur Vasa - Edinburgh (utgångsläge) 
+ logi i delat dubbelrum 5 nätter 
+ 5 x frukost på hotellet, 3 x middag på de 3 
första hotellen 
+ 4 inträden (bl.a. whiskyprovning, Blair Castle, 
besök på fårfarm med hunddressyr) 
+ bussresor i Skottland inkl. samtliga 
vägavgifter, färje-, bro-, parkeringsavgifter, 
samt logi och mat för chaufför 
+ lokalguide x 3 halv-/heldagar, representant 
från Vuxeninstitutet / LTT 
 

I priset ingår inte: 
- Övriga måltider eller inträden 
- Resenärsförsäkring eller avbeställningsskydd 

 

* * * 
 

Valutakurs per 27.10.2014 
Researrangören förbehåller sig rätt till 
ändringar i resans pris som kommer av 
valutaförändringar, ändrade priser från 
underleverantörerna, ändrat antal resenärer. 
 

Preliminära flygtider (alla tider lokala): 
utresa torsdag 30.4.2015 
Vasa 06.20 – 06.30 Stockholm, Arlanda 
Arlanda 08.35 – 09.35 Oslo, Gardermoen 
Oslo 11.05 – 12.00 Edinburgh 
 

hemresa tisdag 5.5 
Edinburgh 11.20 – 14.30 Stockholm, Arlanda 
Arlanda 18.20 – 20.25 Vasa 
 

* * * 
Anmälnings- och avbokningsvillkor (preciseras) 
- anmälningsavgift 250 € / person vid 
anmälning, resten som slutbetalning 2 mån före 
resan 
- sista kostnadsfria avbokningsdatum 2 
månader före resan (notera: anmälnings-
avgiften återbetalas inte, skaffa täckande 
resenärsförsäkring med avbeställningsskydd) 
- anmälningsdatum: fram till 28.11.2014 
 

Med resehälsningar, 
 

 

Greger Lindell / Lindell Travel Team Ab 

 

 
 

 


