
Rundrejse i Skotland
7 dages rejse, 9. - 15. maj 2023

Pris pr. person i
dobbeltværelse

Kr. 10.990,-
v/min. 20 deltagere

Tillæg: Enkeltværelse kr. 4.000,-

Kære LU-seniorer,

Så er der igen mulighed for i samlet flok at få lidt luft under 
vingerne. Denne gang er det ikke til fjerne steder som Kina, Indre 

Mongoliet eller Armenien, men til vores naboer i Skotland.

Der er masser af interessante oplevelse fra storbyer med be-

rømte slotte og katedraler, til højlandet med søer med mystiske 

uhyrer og øer med gemte og glemte herligheder.

Skotterne og deres sprog og musik er en oplevelse i sig selv og 

deres whiskey er et besøg værd.

Inkluderet i prisen

Flybillet m/Norwegian, København - Edinburgh t/r

1 stk. check-in bagage samt 1 stk. håndbagage pr. person

Bustransport iht. program

6 overnatninger på hotel inkl. morgen- og aftensmad

Se rejsens program på bagsiden.

Færgeoverfart iht. program

Entréer iht. program

Rejsetilbud 
LU-seniorer



Tilmeld dig rejsen
Er du interesseret i turen så giv mig besked på tubaknud@gmail.com eller 22 22 97 40 senest mandag 
den 16. januar 2023. Efter denne dato giver jeg besked, om turen kan gennemføres samt fastsættelse af 
dato for endelig tilmelding.
Har du/I familie, venner eller bekendte, der er interesserede i turen, så lad dem endelig få tilbuddet. Vi skal 
helst være mindst 20 deltagere for at prisen kan holde. 

Eventyret ligger og venter derude,
Knud Nørgaard
Tidligere Sejlflod og Aalborg Ungdomsskole

Program
Dag 1: 9. maj
Afrejse Kastrup kl. 13.40 med Norwegian. Ankomst 
Edinburgh kl. 14.30. Transfer til hotel. Indkvartering. 2 
overnatninger med aftensmad og morgenmad.

Dag 2: 10. maj
Halvdags sightseeing i bus med lokalguide med bl.a. 
besøg på Edinburgh Castle. Eftermiddag til fri dispositi-
on evt. museum, galleri, shopping, pub m.v.

Dag 3: 11. maj
Efter morgenmaden starter vi vores 5 dages rundtur i 
bus. Første stop er i Pitlichry, der er karakteriseret ved 
sin victorianske arkitektur. Her spiser vi frokost og ikke 
mindst besøger vi et whiskydestilleri, hvor der også er 
smagsprøver.
Så fortsætter vi turen op gennem det skotske højland til 
byen Inverness, hvor vi spiser aftensmad og overnatter. 

Dag 4: 12. maj
Efter morgenmaden kører vi langs Loch Ness søen, hvor 
vi laver et fotostop med chance for at skimte det berøm-
te Loch Ness uhyre. Vi fortsætter langs med søen, der 
38 km. lang og besøger derefter ruinerne af Urquhart 
Slot, der ligger ved søbredden.

Herfra kører vi videre til Fort Augustus, hvor et sluse-
system giver skibspassage mellem søerne. Ved Fort 
William kører vi langs med Den Caledoniske Kanal og 
passerer Skotlands højeste bjerg Ben Nevis på1344 m. 
Vores mål er Oban ved vestkysten, hvor vi har 2 overnat-
ninger.

Dag 5: 13. maj
Sejltur til øerne Mull og Iona. Mull rummer en speciel 
smuk ø-natur med bjerge og dale, farverige bygninger 
og slotte. Vi kører til vestkysten af øen, hvor bussen 
stopper og vi gå ombord på en lille færge, der sejler os 
til den mindre ø Iona.
På Iona besøger vi bl.a. et kloster og finder også et 
frokoststed, inden turen går tilbage til fastlandet, hvor vi 
igen spiser aftensmad og overnatter.

Dag 6: 14. maj
Vi forlader Oban og kører ned mod Loch Lomond, hvor vi 
får en sejltur på søen. Herefter går turen mod Glasgow, 
hvor vi får sightseeing fra bussen, samt besøger Glas-
gow Cathedral og Museum of Religious Life. Vi spiser 
aftensmad og overnatter i Glasgow.

Dag 7: 15. maj
Efter morgenmaden er der tid til lidt shopping, inden vi 
kører mod Edinburgh Lufthavn. Der er afgang fra Edin-
burgh kl. 15.10 og vi lander i København kl. 17.55.  

Teknisk arrangør: Euro Tourist Rejsebureau ApS
Medlem af Rejsegarantifonden


