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Bli med på vår interessante landbrukstur med GD 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.  

Vi får også oppleve 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. 

 
 
Dag 1: Søndag 20. oktober Gudbrandsdalen – Gardermoen – Edinburgh (-/-/M)  
 
Busstransport fra Vågå til Oslo Lufthavn Gardermoen med påstigning 
underveis. Reiselederen fra Scandinavia Tours blir med gruppen på hele 
turen. 
 
Kl. 07.00: Innsjekking og sikkerhetskontroll. 
Kl. 09.00: Flyreise med SK4601 til Edinburgh, Skottland. 
Kl. 09.55: Ankomst Edinburgh. 
 
Busstransport til Edinburgh sentrum og innsjekking på vårt 3* hotell, 
Mercure Edinburgh Princes Street Hotel 
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.  
 
 
Dag 2: Mandag 21. oktober Edinburgh – Sterling - Pitlochry  (F/-/M)  
 
Frokost på hotellet og utsjekking.  
Vi møter vår norsktalende guide og kjører buss til Sterling, her møter vi en 
representant fra NFUS - National Farmers Union of Scotland, som gir en 
presentasjon av det skotske landbruket. 
 
Etter NFUS’s presentasjon besøker vi Livestock Auction Rooms, hvor den 
kjente okseauksjonen i Stirling finner sted. Vi møter auksjonarius for å få 
en presentasjon av denne travle bedriften. 
 
Mulighet for å kjøpe lunsj her. 
 
Vi fortsetter turen i retning Pitlochry og underveis besøker vi en av de 
største melkeprodusenter i Skottland som har vunnet flere premier.  
 
Middag og overnatting i på Fishers Hotel i Pitlochry  
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Dag 3: Tirsdag 22. oktober Pitlochry og omegn   (F/-/M)  
 
Frokost på hotellet. 
 
Vi besøker en stor høylandseiendom, hvor vi møter eiendomsforvalteren 
for en rundtur i traktorvogn på den 145.000 hektar store eiendommen 
bestående av åser, skog og åpne landskap. Det blir mulighet for å se på 
dyrene på gården, inkludert rød hjort, høylands ponnier og høylands kyr. 
Inngang i slottet inkludert.  

Her blir det mulighet å kjøpe lunsj i deres praktfulle ”tea room”.   
 
Besøk i Whisky destilleriet ”Blair Athol”, hvor vi skal bli med på en rundtur i 
destilleriet og prøvesmaking av whisky  
 
Etter omvisningen på Whisky destilleriet går turen videre til en fruktgård 
som produserer bringebær, solbær, jordbær og blåbær, i tillegg til korn 
og poteter.  
 
Retur til Pitlochry.  
 
Middag og overnatting på hotellet i Pitlochry 
 
 
Dag 4: Onsdag 23. oktober Pitlochry - Edinburgh    (F/-/M)  
 
Frokost på hotellet og utsjekking. 
 
I dag reiser vi tilbake til Edinburgh. På vei dit besøker vi en gård på 2500 
dekar med 1050 sauer og 150 ammekyr. De har 700 rene Blackface 
sauer og 350 Texel x Blackface. Sauene beiter på lyngheiene hele 
sommeren, blir matet om vinteren og bringes ned til lavere beiteområde 
for lamming om våren.  
 
Mulighet for lunsjstopp på en hyggelig vingård underveis (ikke inkludert - 
da gruppen er så liten blir vi i fellesskap enig om dette) 
 
Turen fortsetter tilbake til Edinburgh, hvor vi skal bo på samme hotellet 
som første natt. Vi tar farvel med vår norsktalende guide.  
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Vi får tid til å skifte, før vi skal ut på en tradisjonell Skotsk aften inkludert 4-retters 
middag med 1 øl eller vin, samt tradisjonell skotsk underholdning med musikk, 
dans og sang. Transport t/r hotell-restaurant. 
	
Overnatting på hotellet. 
 
 
 
Dag 5: Torsdag 24. oktober Edinburgh – Gardermoen – Gudbrandsdalen (F/-/-)  
 
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.  
Busstransport tilbake til Gudbrandsdalen med avstigning underveis. 
 
Pris pr. person for abonnenter:  Kr. 14.795,-  
Pris pr. person for ikke-abonnenter: Kr. 15.895,- 
  
Enkeltromtillegg: kr 1.850,-  
 
Påmeldingen er bindende og det gis ingen refusjon ved kansellering etter mottatt booking. 
Vi anbefaler at deltakerne tegner reiseforsikring inkludert avbestillingsbeskyttelse som dekker 
kostnader ved avbestilling ved uforutsette hendelser som sykdom og ulykker/dødsfall i nærmeste 
familie. Hvis du ikke har gyldig reiseforsikring, så kontakt ditt forsikringsselskap.  
 
NB! Storbritannia er ikke medlem av Schengen dermed trenger du gyldig pass til reisen.  
 
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* sentrumshotell 
• 4 x frokoster på hotellet 
• 3 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 fra/til Vågå 

 
Drikke til måltidene (utenom det som er spesifisert) er ikke inkludert i prisen.  
 
 
 

	
 


