Skottland med Edinburgh tattoo
Edinburgh, Glasgow, Stirling Castle, Auchentoshan mm.

21 – 25 augusti 2015
Tänk kiltar, säckpipor, ulliga får, sjöodjur och whisky - visst tänker du på Skottland?
Under denna resa vill vi visa er både idyllisk landsbygd och myllrande storstad.
Vi bor två nätter i det natursköna Perthshire. Under våra dagar i Skottland besöker vi whiskydestillerier och slott. Två nätter bor vi i
centrala Edinburgh på Princes street – shoppinggatan. Med några minuters promenad från Edinburgh Castle mår vi gott, där senare
resans höjdpunkt ska upplevas – Edinburgh Tattoo.
Vår personal finns med under hela resan, från buss till flyg, i destillerier och slott, ja kort sagt överallt.
Vår ambition är att när du reser med oss ska du känna dig trygg, säker och omhändertagen!

Resdag 1, Fredag 21/8
Avresa från Öland under morgonen (Löt 05:30), påstigning längs vår väg mot Köpenhamn.
Vi pausar för morgonfika och sedan avverkar vi sista biten i vår buss till Kastrups flygplats.
Sedvanlig passkontroll, bagageinlämning och incheckning innan det kan smaka gott med fika /mat.
På flygplatsen finns en uppsjö av lunchalternativ, caféer och butiker.
Vi lämnar Kastrup kl. 13:30 och ankommer Edinburghs flygplats kl. 14:20 lokal tid.
Det innebär att vi får skruva tillbaka klockan en timme innan vi kliver av planet för att hamna i rätt tidszon.
Från flygplatsen åker vi i vår lokalchartrade buss, i Skottland råder vänstertrafik och vi överlåter med varm hand
körningen till vår skotske kollega. Målet för dagen är hotell Double Tree by Hilton i orten Dunblane, cirka 45
minuters färd från flygplatsen. Hotellet var under 1800 & 1900-talet en viktoriansk rekreationsanläggning.
Här checkar vi in för två nätter och äter under kvällen en gemensam middag i hotellets restaurang.

Resdag 2, Lördag 22/8
Frukost på hotellet och därefter väntar en intressant dag!
Vi åker först till Crieff där vi strax utanför staden finner The Famous Grouse Experience. Vi hälsas välkomna av
det berömda skogshönset (direkt översättning av grouse) och visas runt i destilleriet vilket anlades år 1775.
Givetvis får vi pröva de ädla dropparna. Fri tid på området för lunch, fika, ytterligare whiskyprovning, inköp
eller tillverkning av egen flasketikett eller vad som önskas innan vi reser vidare. Nu styr vi kosan mot
Auchentoshan destilleri och njuter under färden av det genuint skotska genom pittoreska byar och det kulliga
landskapet, säkert ser vi en och annan fårskock betandes i sommargräset.
Väl framme tas vi med på en rundtur i destilleriet, det speciella med Auchentoshans whisky är att den är
trippeldestillerad. Lagringen sker sedan på speciellt utvalda ekfat vilka tidigare innehållit bourbon, sherry eller
finare viner vilket alla ger sin karaktäristiska smak till den berömda whiskyn. Vi får givetvis prova även denna
whisky. Efter besöket åker vi till vårt hotell och vilar en stund eller upptäcker Dunblane på egen hand innan vi
slår oss ner i hotellets restaurang där kökschef Nick Nairn bjuder oss på spännande skotsk traditionell mat
tillagad av fräscha råvaror. Utsikten över bergskedjan Campsie Fells förgyller måltiden.

Resdag 3, Söndag 23/8
Efter frukost och utcheckning från vårt hotell i Dunblane åker vi mot Glasgow. Här möter en engelsktalande
guide upp oss och visar oss Skottlands största stad. Staden ligger vid floden Clyde och har bland annat varit en
av Storbritanniens viktigaste hamnstäder som skötte handeln med Amerika. Den industriella revolutionen ledde
till att ingenjörskonsten och varvsindustrin blomstrade. Här finns sevärdheter som George Square, Gallery of
Modern Art och köpcentret Buchanan Galleries. (Forts. nästa sida)
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Efter guidningen upptäcker ni staden på egen hand innan vi åker vidare mot nästa mål. Målet är Stirling Castle
vilket är en historisk fästning belägen på toppen av berget Castle Hill vilket tidigare var en vulkan. De tidigaste
skrivna vittnesmålen om Stirling Castle härleds till 1100-talet. I fästningen går vi själva och med hjälp av
utförligt informationsmaterial på svenska utforskar vi området. Efter besöket tar bussen oss till Edinburgh där vi
checkar in för två nätter på Mercure Edinburgh Princes Street Hotel.
Hotellet är beläget mitt på Princes street vilken länkar samman de gamla och de nyare delarna av staden.
Kvällen är fri att spendera enligt egna önskemål.

Resdag 4, Måndag 24/8
Vi vaknar upp till en myllrande storstad. Efter frukost möter vår skandinavisktalande guide upp och visar oss
Edinburgh från bussen. Här finns sevärdheter som Edinburgh Castle, The Royal Mile, St Giles Cathedral och
Carlton Hill. Från lunch och framåt är dagen fri för egna upptäcktsfärder, Princes street som vi bor på, är en
berömd shoppinggata vilken innehåller ett flertal butiker och gallerior för den shoppingsugna. Tid för Afternoontea kanske? Vi äter en trerättersmiddag tillsammans i hotellets restaurang innan vi gemensamt promenerar upp
till borggården vid Edinburgh Castle där Edinburgh Military Tattoo genomförs. Det är ett fantastisk uppträdande
som startar kl. 21:00 så natten blir sen men det är upplevelsen väl värd. Militärorkestrar iklädda sina vackra
höglandsdräkter uppträder med säckpipor och trummor i en rad spektakulära musikstycken. Med det upplysta
slottet som kuliss blir detta ett minne för livet!

Resdag 5, Tisdag 25/8
Frukost på hotellet innan vi checkar ut och lämnar Edinburgh. Vi åker till flygplatsen och lyfter kl. 10:30. Vi
landar på Arlanda kl. 13:45 och då har vi skruvat fram klockan den timme vi ställde tillbaka för några dagar
sedan. Efter att våra väskor plockats av från bagagebandet möter den buss som lämnade oss i Köpenhamn upp
och kör oss hem till Kalmar och Öland. Längs vägen stannar vi till för att äta en bit mat enligt egna önskemål
innan vi under kvällen når hemmen. Tänk vilka ljuvliga minnen vi nu har att tänka tillbaka på.
En reseupplevelse för livet!

Information
Ingår i resans pris: Flyg t/r i ek.klass, flygskatter, EU-moms, vägskatter, broavgifter &
busstransport under resan enligt program.
4 nätter i dubbelrum inkl. frukost på 3- & 4 stjärniga hotell.
3 middagar. Morgonfika vid utresa. Utförligt informationsmaterial om resmålen.
Besök på destillerier inkl. rundvisning och provningar enligt program. Guidningar
enligt program (Ev. entréer tillkommer) . Sittplatsbiljett till Edinburgh Tattoo samt
reseledare från Tomas Buss under hela resan.
Vi reserverar oss för valuta- och skatteförändringar.

Resans pris p/p i
dubbelrum 12 850:__________________
Resans pris p/p i
enkelrum 14 550:-

Bokning till Tomas Buss omgående. I nuläget finns endast ett fåtal platser kvar.
Resan är begränsad till 40 platser för bästa komfort.

Välkommen att nå oss på: 0485-732 85 eller
info@tomasbuss.se & www.tomasbuss.se
Anmälningsavgift 650:- (återfås ej vid ev. avbokning)
Resa garanteras vid 25 resenärer
Vi ställer lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet samt följer paketreselagen.
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