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7.700 kr / person 
enkelrumtillägg +40% 

8 dagar 

Upptäck Skottlands ”Flyttande Guld” på vår 8-dagars 
rundresa längs historiska städer, ett naturskönt 
landskap och majestätiska slott. 4 guidade 
whiskydestillerivisningar med provning i 4 olika 
regioner, ett tunnbinderibesök, en exklusiv 
whiskyprovning och fritt inträde till slottet Inveraray 
och palatset Linlithgow ingår i vårt pris. Färjebiljetter 
till ön Islay och en dokumentation av 40 sidor med 
utflyktstips, vandringskartor, en detaljerad resplan 
och telefonassistans 24 timmar / 7 dagar ingår. 
 
1:a dagen. Efter överlämningen av hyrbilen besöker 
du de imponerande ruinerna av palatset Linlithgow, 
hem till Stuart kungar och drottningar. upplever du 
den historiska staden Stirling, vittne till många strider 
mellan de skotska klanerna och den engelska kronan. 
Skottlands gamla huvudstaden förtrollar dig med sitt 
medeltidaslott och den pittoreska gamla stan. Du 
stannar 1 natt i Stirling regionen.  
 
2:a dagen. På morgonen väntar en guidad 
whiskydestillerivisning på Glengoyne destilleriet på 
det södra höglandet på dig. Glengoyne är ett av de 
sista familjeägda destillerien i Skottland och känt för 
den långsamste destilleringsprocessen. Senare 
upptäcker du nationalparken Loch Lomond under 
flera vandringar. Med våra detaljerade 
vandringskartor kan du intensivt utforska denna 
vackra region med många panoramautsikter och olika 
vandringsleder. På eftermiddagen besöker du det 
majestätiska slottet Inveraray från 1600-talet. Du 
stannar 1 natt i den charmiga fiskebyn Inveraray.  
 
3:e dagen. Du fortsättar resan längs Skottland längsta 
vik innan du tar färjan till ön Islay. Whiskyn 
karakteriseras av sin stora torv- och röksmak som är 

speciellt framträdande i whiskysorterna från 
sydkusten. På eftermiddagen besöker du 
Bruichladdich destilleriet innan du besöker flera 
panoramautsikter. Du stannar 1 natt på Islay. 
 
4:e dagen. På morgonen kan du göra en promenad 
vpå halvön Oa innan du besöker ett av de pittoreska 
destillerien i Skottland. Laphroaig. På eftermiddagen 
lämnar du igen Islay och tar den natursköna vägen 
längs västkusten. Du stannar 1 natt vid västkusten.  
 
5:e dagen. Du utforskar den charmiga fiskebyn Oban 
med sina flera historiska monumenter som McCaig’s 
tornet. Du upplever en unik provning av 4 olika 
whiskytyper på Oban destilleriet, ett av de minsta 
destillerien i Skottland. På eftermiddagen upptäckar 
du Kilchurn slottet och kör genom det natursköna 
centralhöglandet till en historisk by söder om 
nationalparken Cairngorms. Där stannar du 2 nätter.  
 
6:e dagen. På den berömda vägen "Whisky-Road" i 
Speyside-dalen besöker du ett tunnbinderi och 
destilleriet Glenlivet. Whiskyn från Speyside har ofta 
en fruktig karaktär och inte en stor rökighet. På 
eftermiddagen tar dig resan genom den spektakulära 
nationalparken Cairngorms med flera 
panoramautsiktplatser och historiska monumenter.  
 
7-8:e dagen. På vägen till Edinburgh väntar olika 
historiska sevärdheter på dig. I Skottlands huvudstad 
upplever du den pittoreska gatan Royal Mile, 
katedralen S:t Giles, det kungliga palastet Holyrood 
och mycket mer. Du stannar sista natten i Edinburgh. 
      
 

 

I priset ingår 
 

 7 nätter på 3-4 stjärniga B&B och hotell 
 Skotsk eller kontinental frukost  
 Eget badrum 

 
 Ekonomibil 
 Helförsäkring 
 Stöldskydd, Självriskeliminering 
 Obegränsade kilometer, vägkarta 

 
 Färjebiljetter till ön Islay 

 
 4 guidade whiskydestillerivisningar med 

provningar i 4 olika regioner 

 1 tunnbinderibesök 

 1 exklusiv proving på Oban destilleri 

 Fritt inträde Inveraray slott 

 Fritt inträde Linlithgow palats 

 Omfattande dokumentation med 

utflyktstips, vandringskartor och resebok 

 Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar  
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
 Helförsäkring  
 Ansvarsförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
 Lokala skatter 
 Fria kilometer 
 Vägkarta 
 En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill 
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor, 
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finca i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar ett eget badrum och en lokal frukost, vilken 
ger dig en ytterligare smak av det land du befinner dig 
i. Vi kollar regelmässigt våra boenden för att 
säkerställa hög kvalitet och gästfrihet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Våra boenden i Skottland (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


