
Skottland med Tattoo
 - med Skye, Loch Ness, höglandet och Edinburgh Tattoo

INFORMATION
SPF Tunasol
Cecilia Verner
Telefon: 0708 72 05 90
E-post: cecilia.verner@gmail.com

Tidig amälan rekommenderas då platser-
na är begränsade, dock senast 31 maj.
Bokningsbekräftelse med inbetalnings-
avier skickas från ReseSkaparna.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

På våra resor besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna mark-
förhållanden. Många guidade rundturer sker till fots, ibland utan möjlighet att vila 
sittandes. Kontakta oss om du har funderingar kring detta.

DAG 1: GLASGOW
Väl framme i Edinburgh möts vi av vår 
reseledare och åker mot Glasgow. Innan 
vi checkar in gör vi en kort stadsrundtur. 
Gemensam middag på hotellet. (M)

DAG 2: LOCH LOMOND, GLENCOE 
Färden går från Glasgow till omsjungna 
Loch Lomond, som är den största insjön 
i Storbritannien. Vi gör en båttur på den 
vackra sjön. I lilla byn Inveraray gör vi ett 
längre stopp för lunch och shopping. Vi 
fortsätter längs sjöar, dalar och öde hedar 
till det undersköna bergspasset Glencoe, 
”tårarnas dal” där familjen MacDonald 
blev utsatta för en hemsk massaker 1692. 
Vidare till trakten av Fort William för över-
nattning och middag. (F, M)

DAG 3: SKYE 
Vidare till Skye. Vikingarna kallade denna ö 
Sky-öa på grund av att molnen låg så lågt 
över ön. Öns horisont domineras av the 
Cuillins - tre höga och mystiska bergstop-
par. Vi gör en rundtur och njuter av de un-
derbara vyerna samt den lilla fiskestaden 
Portree. Under dagen gör vi fotostopp vid 
Skottlands mest fotograferade slott, Eilean 
Donan Castle. Vi bor på ön Skye en natt. 
Middag på hotellet. (F, M)

DAG 4: LOCH NESS, AVIEMORE
En dag av myt och spänning. Vår tur går 
längs Caledonska kanalen mot Inverness. 
Vi följer Loch Ness och gör ett uppehåll 
längs stranden för att hälsa på Nessie och 
kanske ta ett dopp. Svindlande att tänka 
sig att här står vi mitt i 500 miljoner års 
historia, mysterier och legenden om sjöo-
djuret Nessie. Övernattning söder om In-
verness i Aviemoreområdet och middag 
på hotellet. (F, M)

DAG 5: SPEYSIDE
Vi tillbringar dagen i Speyside området 
där vi besöker ett av traktens slott. Här 
görs rundvandring och man kan se slot-

tets salar, samlingar av målningar, gobe-
länger, porslin och andra föremål som 
släkten samlat på sig genom hundratals 
år. Vi kan också njuta av slottsparken och 
trädgården. Och ta ”a nice cup of tea” i ca-
féet. Naturligtvis blir det också besök på 
ett av de många whiskydestillerier områ-
det är känt för. När vi fått följa processen 
från korn till lagring får vi också smaka på 
den slutliga produkten. Middag på hotel-
let. (F, M)

DAG 6: AVIEMORE-EDINBURGH
Vi åker vidare söderut till huvudstaden 
Edinburgh. I Kincraig får vi se en vall-
hundsuppvisning av helt fantastiska bor-
dercollies. Uppehåll för lunch längs vä-
gen. Till Edinburgh där vi bor de sista två 
nätterna. Följ med på Skotsk afton* eller 
ha en kväll på egen hand. (F)

TILLVAL: SKOTSK AFTON
Skotsk afton - en minnesvärd kväll med fyrarät-
ters middag, dryck och medryckande föreställ-
ning med kända skotska sånger, danser och 
vackra kiltar. Missa inte denna höjdpunkt! Be-
talas till reseledaren i lokal valuta.

DAG 7: EDINBURGH
Vi startar dagen med en stadsrundtur i 
Edinburgh. Vi ser medeltida ”Old Town”, 
1800-talets georgianska ”New Town” samt 
Leith med tillfälle till shopping och lunch. 
I den gamla delen ligger Royal Mile och 
Edinburgh Castle. Den som önskar kan på 
egen hand besöka den ointagliga borgen 
från 1300-talet. Edinburgh Castle, som va-
kar över staden från sin kulle, är ett av de 
mest kända slotten i världen. Här förvaras 
de skotska kronjuvelerna och krönings-
stenen. Efter middag på lokal restaurang 
tar vi oss dit för att se Military Tattoo, Vakt-
paradernas Vaktparad. (F, M)

DAG 8: HEMFÄRD
Efter frukost transfer till flygplatsen. (F)

Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser speciella Skye, som 
Vikingarna kallade Sky-öa, mystiska Loch Ness, vackra Loch Lomond samt Inverness 
och mycket mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning 
blir det ett besök på det världsberömda - Military Tattoo, en av världens mest spektaku-
lära föreställningar. Detta är en rundresa med boende i Glasgow, Fort William, höglan-
det och Edinburgh, en resa där du verkligen får se mycket av Skottland. I Edinburgh ser 
vi den medeltida ”Old Town”, 1800-talets Georgianska ”New Town” samt Leith. 

Jöran Nielsen 

FAKTA
ERT PRIS 18 450 KR
ORD PRIS:  18 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  11 AUG 2020
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare & guide
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Kort stadsrundtur Glasgow
• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smakprov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Military Tattoo
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 3 600 kr

TILLVAL
Skotsk afton med middag: ca £70-75
Betalas i lokal valuta på plats på resmålet.

PRELIMINÄRA HOTELL
Moxy Glasgow Merchant City 3*, Glasgow (1 nt) 
Cruachan Hotel 3*, Fort William(1 nt) 
Kings Arms Hotel 2*, Isle of Skye (1 nt)  
Balavil Hotel 3*, Speyside (2 nt)
Holiday Inn Edinurgh 4*, Edinburgh (2 nt)
För info om hotellen, se också vår hemsida

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (SAS)
UT: Arlanda-Edinburgh, 12.05-13.20
HEM: Edinburgh-Arlanda, 14.10-17.20

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.


