Program resan Skottland 22-27 augusti 2022
Måndag 22/8 – Vårt flyg med SAS avgår 09:30 från Arlanda, samling senast 07:00 på Terminal 5,
mer info kommer innan resan. Vi landar i Edinburgh 10:35 (skotsk tid) och åker till den lilla staden
Dunkeld som ligger vid floden Tay. Det är en vacker liten stad och vi kan strosa runt innan vi går till
Perth Arms Hotel för lunch.
Efter lunch åker vi mot Pitlochry men stannar på vägen vid en chokladtillverkare (som gör choklad till
Drottning Elisabeth) och deras affär. Kommer sedan till hotellet Acarsaid där vi ska sova två nätter.
Alla går själva ut och äter på kvällen.
Tisdag 23/8 - På förmiddagen gör vi ett besök på Pitlochry Power station and Fish ladder. Lunch på
egen hand. På eftermiddagen besök på ett whiskeydestilleri. Alla går själva ut och äter på kvällen.
Onsdag 24/8 - Bussen hämtar oss klockan 9 på hotellet och vi åker via Queens View - där vi stannar
för att se oss omkring - till Errichel house and restaurant där vi äter lunch. Vi åker sedan till
närbelägna Highland Safaris där vi kommer att göra en 2 ½ timmes Mountain Safari Highland Safari.
Efter det reser vi till Oban där vi checkar in på Premier Inn Oban och äter middag.
Torsdag 25/8 - Vi lämnar hotellet klockan 9 och åker till en fårfarmare som ska ge en uppvisning av
sina fårhundar. Om det inte regnar ska han också ta oss på en traktor och vagn-tur upp på ett
närbeläget berg med vidunderlig utsikt.
Sedan åker vi till den lilla vackra staden Inveraray där alla kan ta en promenad och sedan äter vi lunch
på George Hotel.
Efter det reser vi till Edinburgh där vi checkar in på Travel Lodge Hotell Central och alla går själva ut
och äter på kvällen.
Fredag 26/8 – På förmiddagen kommer John Dougan från Skotska skogsstyrelsen till hotellet och
berättar om det skotska skogsbruket. På eftermiddagen “Afternoon Tea” för oss alla och 18:15 blir det
Military Tattoo.
Lördag 27/8 - Bussen hämtar klockan 9 på morgonen för resa till flygplatsen. Flyget avgår 13:15, vi
flyger med KLM med mellanlandning i Amsterdam. Hemma på Arlanda 19:30.
Med säkerhet kan jag lova att vissa tider i programmet kommer att ändras……
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