20. – 24.
oktober
2019

GD-tur:

Landbrukstur
til Skottland

Astrid Simengård.

Bli med GD på en inspirerende landbruksreise til Skottland!
Besøk skotske gårdbrukere og representanter fra det skotske
bondelaget og lær mer om deres hverdag og utfordringer
i forhold til Brexit og rovdyrproblematikk.
Opplev den sjarmerende hovedstaden, Edinburgh, samt deler av
Skottlands fascinerende landskap. Her finnes et rikt og variert
kulturtilbud, og skottenes store tilgang på naturlige råvarer har
gitt nytt liv til en moderne skotsk matkultur som i dag blir ansett

som en av de beste i Europa. Du er garantert en varm velkomst i
Skottland.
Med som reiseleder på turen er Astrid Simengård fra Tretten.
Hun har studert landbruksøkonomi på NMBU og har de siste
20 årene kombinert jobb i Oppland Bondelag med gårdsdrift på
Tretten. Astrid har tatt imot grupper fra ulike deler av verden i
samdriftsfjøset på Tretten og tilrettelegger turer, møter og kurs i
regi av Bondelaget.

Søndag 20. oktober
Gudbrandsdalen – Gardermoen –
Edinburgh
Busstransport fra Otta til Oslo Lufthavn
Gardermoen med påstigning underveis.
Reiseleder fra Scandinavia Tours og
GD-representant deltar på turen og
kommer på bussen i området Tretten/
Lillehammer.
Kl. 07.00: Innsjekking og sikkerhetskontroll
Kl. 09.00: Flyreise med SK 4601 til
Edinburgh, Skottland
Kl. 09.55: Ankomst Edinburgh
Busstransport til Edinburgh sentrum og
innsjekking på vårt 3* hotell, Mercure Edinburgh Princes Street Hotel, hvor vi skal bo
i 2 netter.
Les mer om hotellet på:
https://www.mercureedinburgh.co.uk
Resten av ettermiddagen til fri disposisjon.
For de som er interessert, kan vi anbefale
et besøk på Edinburgh Slott (ikke inkludert
i pris).
Middag på hotellet.

blåbær, i tillegg til korn og poteter.
Vi fortsetter til Dundee og vårt 4* sentrumshotell, Apex City Quay, hvor vi skal
overnatte.
Les mer om hotellet på: https://www.apexhotels.co.uk/apex-city-quay-hotel-spa
Middag på egenhånd i kveld.

Mandag 21. oktober
Edinburgh
Frokost på hotellet.
Vi møter vår norsktalende lokal guide og
kjører buss til NFU - National Farmers Union of Scotland, hvor vi får en presentasjon
av det skotske landbruket.
Etterpå fortsetter vi til Glenkinchie Whisky
Destilleri, hvor vi skal bli med på ”Smaken

av Skottland-tur”. Det blir en rundtur i
destilleriet, besøk i utstillingene og prøvesmaking av whisky, hvor vi sammenligner
Glenkinchie i forhold til andre single malts
fra rundt om i Skottland.
Vi returnerer til Edinburgh, hvor vi får en
guidet sightseeing tur i byen.
Vi passerer kjente severdigheter som
Palace of Holyrood House,
Princes Street, The Royal Mile and Edinburgh Castle.
Middag og overnatting på hotellet.

Onsdag 23. oktober
Dundee – det skotske høylandet
– Edinburgh
Frokost på hotellet og utsjekking.
Vi besøker en stor høylandseiendom, hvor
Tirsdag 22. oktober
vi møter eiendomsforvalteren for en rundEdinburgh – Stirling –
tur på den 145.000 hektar store eiendomdet skotske høylandet – Dundee		
men. Det blir mulighet for å se på dyrene
Frokost på hotellet og utsjekking.
på gården, inkludert rød hjort, høylands
Vi fortsetter turen med buss nordover til
ponnier og høylands kyr. Mulighet for å
Stirling, ca 60 km.
kjøpe seg lunsj i kaféen på eiendommen.
Her besøker vi Livestock Auction Rooms,
Så besøker vi en melkeprodusent med
hvor den kjente okseauksjonen i Stirling
Holstein Friesian besetning. Gården har et
finner sted. Vi møter auksjonarius for å få
eget meieri som produserer iskrem.
en presentasjon av denne travle bedriften.
Turen fortsetter tilbake til Edinburgh, hvor
Vi fortsetter nordover til det skotske
det blir overnatting på Mercure Edinburgh
høylandet for et besøk på en gård på 2500
Princes Street Hotel. Vi tar farvel med vår
dekar med 1050 sauer og 150 ammekyr.
norsktalende guide.
De har 700 rene Blackface sauer og
Vi får tid til å skifte, før vi skal ut på
350 Texel x Blackface. Sauene beiter på
en tradisjonell Skotsk aften inkludert
lyngheiene hele sommeren, blir matet om
4-retters middag med 1 øl eller vin, samt
vinteren og bringes ned til lavere beiteomtradisjonell skotsk underholdning med
råde for lamming om våren.
musikk, dans og sang. Transport t/r hoVi spiser lunsj på gården.
tell-restaurant.
Turen går videre til en fruktgård som
Overnatting på hotellet.
produserer bringebær, solbær, jordbær og
Torsdag 24. oktober
Edinburgh – Gardermoen
– Gudbrandsdalen
Frokost på hotellet og utsjekking.
Til avtalt tid blir det transport tilbake til
flyplassen i Edinburgh.
Flyavgang fra Edinburgh kl. 12.25 med
ankomst Gardermoen kl. 15.10.

Påmeld
ingsfrist:
15. juli 2
019

Busstransport tilbake til Gudbrandsdalen
med avstigning underveis.

Pris pr. person
kr

14.795,-

Kr 15.895,- for ikke-abonnenter
Tillegg enkeltrom: kr 1.850,- pr. pers.
Prisene forutsetter minimum
20 betalende deltakere.

Prisen inkluderer:

• Busstransport t/r Otta - Gardermoen
• Fly t/r Oslo – Edinburgh inkludert
flyskatter
• Busstransport i Skottland i h.ht. program
• 4 overnattinger i twin-/dobbeltrom
på 3/4* sentrumshotell
• 4 x frokoster på hotellet
• 1 x lunsj
• 2 x middager på hotellet
• Skotsk aften med tradisjonell
underholdning inkludert 4-retters 		
middag inkl. 1 øl eller gl. vin
• Alle besøk som beskrevet i programmet
• Norsktalende lokal guide i Skottland
på dag 2, 3 og 4
• Reiseleder fra Scandinavia Tours AS 		
som følger gruppen på hele turen.

Påmelding til:

Scandinavia Tours
Reisegnister AS

P.B. 98, 2684 Vågå
Tlf: 99 69 38 54
booking@scandinaviatours.no
www.scandinaviatours.no

