SKOTTLAND

Edinburgh

Skottland med Speysides pärlor!
När man talar om fantastiska whiskyupplevelser i sagolika miljöer så är det i allmänhet Skottland man pratar om
och Speyside i synnerhet. Detta lättillgängliga område som rymmer en sådan mängd av destillerier, det ena mer
spännande och unikt än det andra. Ungefär hälften av Skottlands idag tillverkande destillerier ligger i Speyside.
Under denna resa får vi uppleva många av områdets omtalade whiskysorter och även ta del av vacker natur och
huvudstaden Edinburghs historia och charm. Vi besöker även nya Macallans Visitor Center. Med på resan är vår
whiskykunniga och trevliga ciceron Denny Arnlund.
Dag 1 Umeå-Grantown-On-Spey

Tidigt morgonflyg från Umeå via Arlanda till Edinburgh. Vi landar på
Skottsk mark 11.00. Här väntar vår buss som tar oss vidare till orten
Old Scone och slottet Scone Palace som har varit familjesätet för
Lords of Scone sedan 1604, under medeltiden bodde Skottlands kungar där då de var i Scone för att krönas, och numera är det earlerna
av Mansfields hem. I mer än femhundra år var den största skatten
i Scone Palace Sconestenen, på vilken de tidiga skotska kungarna
kröntes. Den förste som kröntes där var Robert the Bruce 1306 och
den siste, Karl II, då han tog emot den skotska kronan 1651. Edvard
I tog stenen till Westminster Abbey 1296, och lät tillverka kröningsstolen för att passa över den. Numera kan fina samlingar av möbler,
keramik, elfenben och klockor ses i Scone Palace. Här äter vi också
vår lunch. Med ny energi fortsätter vi tillI den lilla viktorianska orten
Pitlochry där vi besöker Skottlands minsta destilleri, Edradour. för
provsmakning och rundvandring. Vidare till vårt hotell för incheckning och middag.

Dag 2

Vi befinner oss nu mitt i ”whiskylandet” här finns många kända destillerier och vi besöker idag Glen Moray och Glenfarclas för rundvisning och provning. Vi gör även ett intressant stopp på Speyside
Cooperage, landets enda tunnbinderi. Här ser vi hur tillverkning och
reparationer går till av de klassiska whiskytunnorna som används av
destillerier över hela Skottland. Middag på hotellet.

Dag 3

Idag besöker vi Skottlands högst belägna destilleri, Dalwhinnie, omgiven av vacker natur och med bergen som skapar en härlig bakgrund. Vi gör även ett spännande besök på The Macallan Visitor center.
Det nya destilleriet är byggt på kullen som vetter mot byn Craigellachie och floden Spey. Arkitekturen är hämtad från Speysides rullande
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kullar och smälter in i landskapet. Besök på Leault working Sheepdog
Farm i Kincraig. Här får vi en imopnerande uppvisning av vallhundar
och livet på en fårfarm.

Dag 4 Edinburgh

Vi checkar ut och åker till Edinburgh, Skottlands politiska och kommersiella huvudort. Här får vi en guidad tur genom en stad fylld av
historiska byggnader och minnesmärken, gallerier, museer, shopping
av bästa slag och massor av trevliga pubar och restauranger. Vi gör
ett besök på The Scotch Whisky Experience. Här får vi på ett kul och
intressant sätt en bra inblick i nationaldryckens 300 år långa framställningshistoria och vi kan även botanisera i Skottlands mest välsorterade whiskybutik. Övernattning och middag på vårt hotell.

Dag 5 Hemresa

Med många fina minnen (och klirrande flaskor) i bagaget är det idag
dags för hemresa.

Pris 12.580:- Avresdag 16/3
Tidtabell Samling Umeå Airport 05.45
Flygtider 16/3 UME-ARN 0700-0800 ARN-EDI 0945-1100
20/3 EDI-ARN 1140-1455 ARN-UME 1725-1825
Flygbolag Norwegian
Bagage Handbagage max 10 kg, incheckat bagage max 20 kg
Ingår Flyg Umeå-Edi t/r, del i dubbelrum inkl frukost, 1 x lunch, 4x
middag, utflykter enl program, svensktalande guide, turistbuss.
Tillkommer Enkelrum 1.700:- Måltidsdryck.
Bra att veta Valuta GBP , Giltigt pass behövs
Hotell Grant Arms Hotel, Grantown-On-Spey
Ibis Edinburgh South Bridge, Edinburgh
(Reservation för ev valutahöjningar, flygskatter och mindre ändringar i programmet)

www.lindtour.se  090-14 14 87

