


 

Kære tidligere medrejsende / interesserede 
 

Jeg startede på planlægning af denne rejse tilbage i marts måned 
2017, og i begyndelsen af september måned drog  

Henry, Mogens og jeg så på research tur til Skotland for at  
udforske lidt på mulighederne for indhold i denne rejse til Skotland,  

- denne gang med nogle af øerne på vestkysten. 
 

Efter at have tjekket alle muligheder for transport, er valget,  
igen faldet på DFDS ruten fra IJmuiden (Amsterdam)  

til Newcastle t/r - men denne gang snupper vi på udrejsen,  
en nat i Amersfoort i Holland, sådan at vi kan få ca. 5 timer  

i centrum af Amsterdam, inden vi kører ud til færgen. 
 

Ligesom tidligere er det også muligt at flyve til og fra  
rundrejsen og så møde den del af gruppen, der rejser med  

bus og færge,  i Edinburgh Airport. 
Du skal dog selv booke fly tur/retur,  

men mere om dette på side 7 inde i programmet. 
 

Jeg arbejder, på denne rejse, sammen med Risskov Rejser,  
som står for booking af hovedparten af hotellerne som  

alle er 3 og 4 stjernede, men dog meget forskellige.  
Se beskrivelsen af de enkelte hoteller inde i programmet. 

 
Og endelig har jeg besluttet at tage 2 chauffører med på hele turen, 

ligesom vi har en dansktalende guide* med på rejsen fra  
Newcastle og til vi slutter i Edinburgh. 

*Vi har ”lånt” en af Risskov Rejsers bedste guider,  
Brian Hansen - læs også om ham inde i programmet. 

 

Du får i hvert fald nogle naturoplevelser og besøger nogle steder,  
som ikke optræder i de professionelle rejsebureauers programmer.  

Og husk at alle færger og entreer er inkluderet i prisen,  
udover ½-pension (morgenmad og aftensmad) som er med på hele  

rejsen. Dog ikke aftensmaden på hjemrejsedagen. 
 

Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen på denne tur,  
og dele mine oplevelser med jer. 

 

Mange gode hilsner 

Leif Buster Hansen. 

2 



 

3 

Carrbridge 

Vores rute  
- sådan ca. 



Mandag den 16. juli 2018:  
Afgang fra Esbjerg kl. 07.00. 
Afgang fra Kolding Rutebilstation kl. 08.00. 
Herefter kører vi mod Amsterdam.  
Vi overnatter på hotel Campanile i Amersfoort 
(ca. 50 km fra Amsterdam). 
Rundstykke i bussen og aftensmad på hotellet. 
 
Tirsdag den 17. juli 2018:  
Efter morgenmaden på hotellet kører vi ind til 
centrum i Amsterdam, hvor du kan nyde livet i 
den hollandske hovedsted Amsterdam, frem til 
kl. ca.14.00, hvor vi mødes igen og kører til 
IJmuiden.  
Færge til Newcastle. 
Måltider: Morgenmad på hotellet.  
Aftensmad ombord på skibet. 

Onsdag den 18. juli 2018:  
Efter morgenmad på skibet, ankommer vi til 
Newcastle kl. ca. 09.30,– herefter køres til 
Edinburgh for opsamling af deltagere, der an-
kommer med fly.  
Vi møder dem i lufthavnen ved Edinburgh og 
kører direkte til Glasgow (se beskrivelse under 
”Glasgow”), hvor vi skal bo de næste 2 nætter 
på (4*) Hotel Jurys Inn. Efter indkvartering får 
vi en guidet gåtur ind til byens centrale plads 
George Square.  
Velkomstmiddag på restaurant i Glasgow. 
 

Torsdag den 19. juli 2018:  
Efter morgenmad på hotellet, tager vi på en 
udflugt til øen Arran, som tilbage i vikingetiden 
var norsk, og man kan stadig se stednavne 
med rod i det norske sprog.  
Først kører vi til det lille fisker- og færgeleje, 
Ardrossan, hvorfra vi sejler over til Arran, og 
vel ankommet til øen, koncentrerer vi os først 
om den nordlige del af øen, og langs klippeky-
sten er der gode muligheder for at spotte sæ-
ler og rovfugle. Vi holder en kaffepause under-
vejs  og evt. kort shoppingstop ved Arran Whi-
sky og Arran Brewery og kommer så til øens 
største attraktion, Brodick Castle (entre til slot 
og haven og parken er inkl.). (Se beskrivelse 
under ”Arran”). 

Efter besøg på slottet tager vi atter færgen 
retur og er tilbage i Glasgow til aftensmaden 
på hotellet. 
 
Fredag den 20. juli 2018:  
Efter morgenmaden forlader vi Glasgow og 
kører langs den berømte Loch Lomond, - der 
blev særlig kendt i Danmark, da Runrig indspil-
lede sangen af samme navn. Søen er ikke 
mindre end 37 km lang og er da også Skot-
lands største sø, og du kan glæde dig til en flot 
køretur.  
Vi når til den charmerende lille by, Inveraray, 
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Princess Seaways, der sejler på ruten Amsterdam - 
Newcastle. 

- ret til ændringer / forbedringer forbeholdes. 

Brodick Castle, Isle of Arran. 



der ligger ved Loch Fyne, og som faktisk ikke 
er en sø, men mere en fjord, idet den har for-
bindelse til Det Irske Hav.  
Vi holder frokostpause i Inveraray, så der bli-
ver tid til at nyde byen, hvor der er mange 
butikker, der frister med skotske produkter.  
Efter frokost besøger vi Inveraray Castle (Se 
omtale under ”Inveraray Castle”) og kører der-
efter mod Fort William, hvor vi de næste 2 
nætter skal bo på 3* Shearings Caledonian 
Hotel. Aftensmad på hotellet. 
 
Lørdag den 21. juli 2018: 
Efter morgenmaden skal vi igen ud på øerne. 
Vi kører sydpå gennem det smukke landskab 
og tager færgen til Isle of Mull , kører tværs 
over øen og sejler fra Fionnphort med en lille 
færge til øen, Iona, som i 1400 år har været 
mål for pilgrimme. (Se beskrivelse under ”Iona 
og Isle of Mull). På Iona skal vi opleve det 
enestående kloster, hvorfra Columba kristene-
de skotterne. Efter at have oplevet barsk natur 

og smukke landskaber på de to øer vender vi 
ud på eftermiddagen tilbage til hotellet i Fort 
William.  
Aftensmad på hotellet. 
 
Søndag den 22. juli 2018: 
Efter morgenmaden forlader vi Fort William og 
kører mod Inverness. Men vi kører lige først 
en lille afstikker ud til Vi kommer til det berøm-
te Glenfinnan Monument, som markerer ste-
det, hvor Prins Charles 
Edward Stuart (“Bonnie 
Prince Charles”) i 1745 
kaldte til oprør mod eng-
lænderne. Mange klaner 
i det vestlige højland 
meldte sig, men oprøret 
endte kort efter med det 
forsmædelige nederlag 
ved Culloden, som vi 
oplever senere på rej-
sen. Herefter går det 
tilbage på ruten mod 
Inverness, og hotellet i 
Carrbridge. 
Vi gør et stop ved det berømte militære monu-
ment ved Spean Bridge og fortsætter med 
flere fotostop langs Loch Ness og ved Urquart 
Castle på vej til Carrbridge (syd for Inverness), 
hvor vi overnatter de næste 3 nætter på (3*) 
Carrbridge Hotel. Aftensmad på hotellet. Der 
er underholdning på hotellet hver aften, og en 
hyggelig pub: The Grill Room. 
Til gengæld er der ikke de store muligheder for 
”at gå i byen og more sig”….. 
 
Mandag den 23. juli 2018: 
Efter morgenmaden  har du mulighed for at 
tage med på udflugt til slagmarken for det stør-
ste og afgørende nederlag for skotterne: Cullo-
den Battlefield - entreen er inkluderet i rejsens 
pris.. (se omtale under Culloden Battlefield).  
Vi er tilbage til lidt sen frokost i Inverness. 
 

Du kan også vælge at blive i sat af i Inverness 
inden bussen kører til Culloden, og på egen 
hånd, nyde den smukke by og den hyggelige 
flodbred, og de gode shopping muligheder. 
Vi kører retur til hotellet sidst på eftermidda-
gen. 
Aftensmad på hotellet. 
Underholdning på hotellet. 
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Mogens har taget dette smukke billede af klosteret 
på Iona, på vores research-tur. 

Bonnie Price Charlie 

Et vue ud over Loch Lomond. 



Tirsdag den 24. juli 2018:  
Efter morgenmaden på hotellet, byder denne 
dag på en helt exceptionel oplevelse, og det er 
vigtigt at huske at medbringe en varm jakke, 
da det kan blive køligt. Først kører vi ud til 
Aviemore ved foden af Cairngorm-bjergene, 
der er Skotlands vintersportsområde, men 
som først virkelig blev kendt, da jernbanen 
blev ført til Inverness.  

Meget praktisk byggede man små hoteller ved 
et lille trinbrædt, så man kunne tage på ski- og 
jagtture herfra, og inden længe blev trinbræd-
det til en station. Vi kører op ad bjerget bag 
Aviemore  til stedet, hvor vi stiger om og fort-
sætter med Cairngorm Mountain Funicular 
Railway det sidste stykke op til toppen af Stor-
britanniens største nationalpark. Her får vi en 
ubeskrivelig oplevelse og et 360 graders view 
ud over det enestående landskab præget af 
enorme vidder og dramatiske bjergmassiver. 
På dage med klart vejr kan man se andre 
bjergtoppe mange kilometer borte. Når vi igen 
er nede med togbanen, oplever vi de mange 
dyr, som indgår i den skotske vildtforvaltnings 
parkområde, og vi gør stop for frokost og nog-
le timer på egen hånd i Aviemore før vi kører 
tilbage til hotellet i Carrbridge.   
I Aviemore finder du bl.a hyggelige butikker, 
cafeer og pubber og så Cairngorm Brewery. 
Aftensmad på hotellet. 
Underholdning på hotellet. 
 
Onsdag den 25. juli 2018:  
Vi forlader Carrbridge og kører mod Edinburgh 
- gennem det skotske højland med de smukke 
lyngklædte skråninger og de store vidder – og 
med gode chancer for at opleve dyrelivet. 
Herefter kører vi gennem en del af det berøm-
te whisky-område langs floden Spey, og un-
dervejs kontrollerer vi, om skotterne har ret, 
når de påstår, at den bedste whisky produce-

res af det klare vand fra netop denne flod – og 
den diskussion kan vi tage efter whiskysmag-
ningen!  Vi gør holdt i den charmerende by 
Pitlochry med de hyggelige tea rooms og typi-
ske pubber.  
I Pitlochry besøger vi et af de mindste af de 
gamle skotske whisky destillerier: Edradour. 
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Edin-
burgh, og vi får en guidet tur i byen, inden 
indkvartering på (4*) Holyrood hotel , hvor vi 
skal bo de næste 2 nætter. Hotellet ligger i 
centrum, ca. 15 min gang fra Wawerly Station, 
Princess Street og slottet. 
Aftensmad på hotellet. 
 
Torsdag den 26. juli 2018:  
Efter morgenmaden på hotellet er dagen helt 
din egen i Edinburgh. Der er tid til at se nær-
mere på byen. Besøg slottet, nyd folkelivet, 
bliv klogere på de gyldne dråber i The Whisky 
Experience eller besøg et af de mange gode 
museer. Læs mere om Edinburgh længere 
fremme i programmet. 
Vi mødes alle sammen igen til fælles afslut-
ningsmiddag på hotellet.  
 
Fredag den 27. juli 2018: 
Morgenmad på hotellet. 
De, der skal flyve retur til Danmark kører efter 
morgenmaden på hotellet i taxi eller bus til 
lufthavnen hvorfra de flyver hjem til Danmark. 
 

De, der rejser med bussen kører efter morgen-
maden på hotellet, mod Newcastle, hvorfra 
skibet King Seaways sejler os retur mod IJ-
muiden i Holland.  
Aftensmad er inkluderet på færgen. 
 
Lørdag den 28. juli 2018:  
Efter morgenmad ombord (inkl.) og ankomst til 
IJmuiden (Amsterdam) køres retur mod Dan-
mark. 
Vi holder passende pauser undervejs, bl.a. for 
aftensmad (ikke inkluderet). 
Vi forventer ankomst i Kolding kl. ca. 21.00 og 
i Esbjerg kl. ca. 22.00. 
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Info til fly rejsende 
En del af deltagerne på tidligere rejser har 
valgt at droppe den lange, men ofte meget 
hyggelige, bustur fra Danmark til Amsterdam 
og i stedet flyve til startstedet i det land vi be-
søger. 
 
Som det er beskrevet i programmet er det 
også denne gang, muligt at deltage på denne 
rejse, ved selv at booke fly til og fra Edinburgh. 
 
I så fald vil rejsen vare fra onsdag den 18. juli 
2018 til fredag den 27. juli 2018, - i alt 10 da-
ge. 
 
Jeg vil anbefale, at du booker dit fly, så du 
ankommer dagen før, dvs. den 17. juli og tager 
en overnatning på et hotel i Edinburgh områ-
det. 

Til og fra lufthavnen er det muligt at benytte 
sporvognen ”Edinburgh Tram”, der kører hvert 
7. minut. Den kører til og fra busholdepladsen 
hvor vi samler op om torsdagen den 18. juli, 
og rejsetiden til og fra centrum er ca. 30 min., 
så en anbefaling kan være at booke et hotel et 
sted i nærheden af et tram-stop. 
Se mere på dette link: 
https://edinburghtrams.com/ 
 
Du skal påregne at kunne være ved busholde-
pladsen i lufthavnen torsdag den 18. juli 2018 
kl. 12.00 for opsamling. 
 
Vedr. hjemrejse: 
Det er planlagt at vi siger farvel og tak for den-
ne gang til hinanden efter morgenmaden på 
hotellet i Edinburgh fredag den 27. juli 2018. 
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Glasgow 
– en gammel industriby, der har undergået en 
stor forvandling i de senere år. Byen var tidli-
gere kendt for sine store skibsværfter og andre 
store industrivirksomheder, men beliggenhe-
den ved floden Clyde med lav vandstand be-
tød, at moderne skibe ikke kunne benytte hav-
nen, og samtidig gik erhvervsudviklingen i 
Storbritannien i retning af færre traditionelle 
industriarbejdspladser.  
Til gengæld har byen fået et nyt udtryk med 
mange virksomheder indenfor specielt IT, de-
sign og elektronik. Allerede her på rejsens 
første dag i Skotland går vi om bord i oplevel-
serne, og da Glasgow er opstået omkring et 

kloster, er det oplagt at begynde med byens 
flotte, gamle katedral “High Kirk”.  
Det var munken Kentigern, der stod bag opret-
telsen af klosteret i år 543, og han blev senere 
helgenkåret under navnet Sankt Mungo. Den 
nuværende kirke er fra 1200-tallet, og det inte-
ressante er, at det er den eneste domkirke i 
Skotland, der overlevede den skotske reforma-
tion.  
Vi går en tur på byens centrale plads, George 
Square med de majestætiske bygninger, der 
bl.a. huser store banker og andre private virk-
somheder.  
Da vi skal bo to nætter i Glasgow, er der tid til 
at lære byen at kende. 



Isle of Arran 
 
 
 
 
Naturmæssigt giver det god mening at kalde 
Arran for “Mini-Skotland”, da flere forskellige 
landskabstyper er repræsenteret.  
På den nordlige del af øen dominerer høje 
granit- og basaltklipper, og på den sydlige del 
af øen bliver man mødt af bakkede landskaber 
og frodigt landsbrugsland.  
Allerede i middelalderen spillede slottet en 
vigtig rolle på grund af Arrans strategiske pla-
cering i det smalle stræde mellem øen og fast-
landet, og slottet har måtte modstå mange 
angreb i tidens løb og var bl.a. besat af Oliver 
Cromwells tropper i 1652.  
Slottet har været ejet af den adelige Hamilton-

slægt fra 1503 – 1895, så det er en interessant 
historie, der fortælles mellem de tykke mure. 
Slottet er kendt af en enhver skotte, eftersom 
slottet siden 1987 har figureret på den skotske 
10-pundseddel.  
Evt. pause ved Arran Brewery, hvor der også 
er en del butikker med kunsthåndværk.  
Vi besøger Brodick Castle og nyder de dejlige 
omgivelser i den mur omkransede have med 
det flotte farvespil og de mange eksotiske 
planter, inden turen går tilbage til Glasgow.  
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Iona og Isle of Mull 
I år 563 grundlagde den irske munk Columba 
et kloster her, som senere blev udvidet gen-
tagne gange og dermed blev et meget vigtigt 
center for udbredelse af kristendommen på 
den skotske vestkyst.  
Derfor taler man om, at det var herfra, at lan-
det blev kristnet.  
Efter at øen blev hærget og plyndret af vikin-
ger, blev klosteret i middelalderen drevet af 
augustinermunke.  
Vi oplever det enestående klosterkompleks og 
naturen på den forblæste ø, der er en del af 

øgruppen De Indre Hebrider.  
Irlands verdensberømte “Book of Kells” befin-
der sig nu i Trinity College i Dublin, men ma-
nuskriptet på latin blev nedskrevet her på Iona 
omkring år 800 ligesom adskillige andre skrif-
ter fra tidlige middelalder.  
At så mange håndskrifter og bøger er blevet til 
her på Iona vidner om klosterets store betyd-
ning både for Irlands og Skotlands historie og 
for klosterets vigtige rolle i forbindelse med 
udbredelsen af kristendommen.  

Iona 



Inveraray Castle 
Byen er især kendt for det lille historiske fæng-
sel, der dengang det åbnede i 1820 satte nye 
standarder indretning af fængsler. 
Efter frokost besøger vi Inveraray Castle 
(entre inkl.) med den flotte beliggenhed ved 
bredden af Loch Fine.  
Slottet er ejet af hertugen af Argyll, som tilhø-
rer Campbell-klanen, og han er den 13. hertug 
i rækken med aner, der går tilbage til 1400-
tallet.  
Hertugen og hans familie bor på slottet, der 
blev indviet i 1789, og som blev brugt i den 
kendte tv-serie “Downton Abbey”.  
Slottet blev valgt som location til afsnittet 
“Christmas Special 2012” og hed i serien 
“Duneagle Castle”.  
En af scenerne foregik i The State Dining 
Room, hvor der var dækket op næsten på 
kongelig manér, og netop den flotte spisestue 
oplever vi på rundvisningen.  
Noget af det første, der møder én på slottet, er 
Armoury Hall, hvor utallige og mange forskelli-

ge våben er kreativt sat op i flotte mønstre, der 
er bestemt af rummets arkitektur.  
Våbensamlingen tæller omkring 1300 stk., 
heriblandt et sværd, der blev brugt ved det 
historiske slag ved Culloden i 1746, hvor en-
gelske tropper nedkæmpede skotske oprører. 
Der skulle også gerne blive tid til en runde i 
den flotte park, der omgiver Inveraray Castle. 
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Fort William       
hvor englænderne i 1700-tallet byggede et af 
deres mange og meget stærke militære anlæg 
for at styre de skotske klaner i højlandet.  
Fort William (skotsk gælisk: En Gearasdan [ın 
kʲɛrəs̪t̪ən] "Garnisonen") er den næststørste 
bosættelse i Skotlands højland med omkring 
10.000 indbyggere - og den største by: Kun  
Inverness er større. 
Fort William er et stort turistcenter med Glen 
Coe lige sydpå, Aonach Mòr mod øst og Glen-
finnan mod vest på vejen til Isles.  
Det er et center for hillwalking og klatring på 
grund af sin nærhed til Ben Nevis, det højeste 
bjerg på de britiske øer, og mange andre Mun-
ro bjerge.  
Det er også her ved Fort William, man kan 
opleve Caledonian Canal, der via en lang ræk-
ke sluser gør det muligt for mange mindre 
skibe og ikke mindst lystbåde at sejle hertil fra 
Inverness.  
Vi kommer til det berømte Glenfinnan Monu-
ment, som markerer stedet, hvor Prins Charles 
Edward Stuart (“Bonnie Prins Charles”) i 1745 
kaldte til oprør mod englænderne.  
Mange klaner i det vestlige højland meldte sig,  

 
 
men oprøret endte kort efter med det forsmæ-
delige nederlag ved Culloden, som vi oplever 
senere på rejsen.  
Monumentet ved Glenfinnan består af et højt 
smalt tårn med en statue på toppen, der skuer 
ud over Loch Shiel. 

Inveraray Castle alias Duneagle Castle i Downton 
Abbey Christmas Special 2012 

High Street, Fort William. 



Carrbridge er en landsby i Bade-
noch og Strathspey i Det skotske højland. Det 
har den ældste stenbro i højlandet. 
Carrbridge ligger ca. 10 km nord for Aviemore 
og danner en gateway til Cairngorms National 
Park. Det blev  tidligt et center for skiløb i 
Skotland. I 2001-folketællingen havde lands-
byen en befolkning på 708 personer, med 
størstedelen beskæftiget i turismen. 
Indtil 1980, hvor omfartsvejen blev anlagt, løb 
A9 lige gennem landsbyen. Carrbridge er også 
en togstation på Highland Main Line. 
De lokale debatterer stadig navnet Carrbridge, 
og nogle foretrækker at se det bindes til Carr-
broen. Ordet "Carr" har intet at gøre med mo-
toriseret transport, men er afledt af det gæliske 
ord for et sumpet område. 
 
 

Cairngorm National Park  
Cairngorms National Park er en nationalpark i 
det nordøstlige Skotland, der blev oprettet af 
Det Skotske Parlament i 2003.  
Parken dækker Cairngorms bjerge og om-
kringliggende bakker. Allerede nu er det den 
største nationalpark på de britiske øer, i 2010 
blev den udvidet til Perth og Kinross.  
Cairngorm National Park dækker et areal på 
4.528 km2 i Aberdeenshire, Moray, Highland, 
Angus og Perth og Kinross.  
Cairngorm Mountains er et spektakulært land-
skab, som vi ser nærmere på. 
Aviemore er et travlt og populært feriemål. 
Highland Wildlife Park og Dalwhinnie destilleri 
ligger også inden for nationalparken. 
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Culloden  
Battlefield øst for Inverness.  
Efter mange års genvordigheder med englæn-
derne kaldte “Bonnie Prins Charles” i 1745 til 
oprør mod det engelske styre, og især høj-
landsklanerne bakkede op om opstanden, som 
forløb meget succesfuldt i begyndelsen.  
Skotterne indtog flere engelske støttepunkter i 
selve Skotland og fortsatte fremmarchen i 
England, hvor befolkningen flere steder bakke-
de op om oprøret pga. dårlige økonomiske 

forhold og utilfredshed med styret i London. 
Myndighederne i London var tæt på panik, da 
skotterne kom helt ned til Derby, men så slog 
englænderne tilbage, udrustede en hær, sam-
lede en flåde og sejlede op til fjorden ved In-
verness.  
De dårligt udrustede og ikke militært uddanne-
de skotske klaner kunne intet stille op mod de 
engelske styrker.  
I besøgscenteret genskaber et interessant 
multimedieshow slaget, som nærmest kan 
betegnes som en massakre. 
 



Edinburgh er en afslappet blanding af Skot-
lands meget smukke natur, et levende kultur-
liv, historiske charme og smukke bygninger. 
Selv Edinburghs New Town er på UNESCOs 
Verdensarvsliste. 
Oplev den hyggelige skotske hovedstad Edin-
burgh, der oser af historie. Edinburgh byder på 
flot georgiansk arkitektur og spændende se-
værdigheder - heriblandt byens største attrak-
tion Edinburgh Castle, som du ikke må snyde 
dig selv for at opleve. 
Rejser du til Edinburgh, vil du hurtigt føle dig 
hjemme. De mange gamle bygninger emmer 
af historie og byen er samtidig dejlig overskue-
lig. Princess Street Gardens deler Edinburgh. 
På den ene side har du Old Town med Edin-
burgh Castle, Royal Mile og de små krogede 
gader. På den anden side finder du New 
Town, der trods navnet går helt tilbage til 1700
-tallet. Det er her, du finder de flotteste eksem-
pler på georgiansk arkitektur, og så er det her, 
du skal shoppe, når du rejser til Edinburgh. 
Fra Edinburgh har du også gode muligheder 
for at komme på kør-selv-ferie i Skotland. Lan-
det byder på storslåede landskaber, whisky og 
masser af kultur. 
 
Edinburgh Castle 
Edinburgh Castle er en seværdighed, som du 
absolut ikke må snyde dig selv for, når du er i 
Edinburgh. Slottet ligger på toppen af en gam-
mel vulkan midt i Edinburgh og spejder stolt ud 
over byen. Det er et imponerende syn og Edin-
burghs største attraktion. 
Når du besøger borgen, vil du sikkert også 
blive betaget af historien og omgivelserne, så 
sæt et par timer af til besøget. Starter du din 
udforskning af Edinburgh fra Edinburgh Castle 
får du et godt overblik over byen. Du befinder 
dig på et af de højeste punkter i hovedstaden, 

så resten af vejen er ned af bakke. 
 
Royal Mile 
Fra Edinburgh Castle kommer du automatisk 
ud på Royal Mile, der er ”livsnerven” i Old 
Town. Strækningen stammer fra Middelalde-
ren og forbinder fire gamle gader med utallige 
små spændende sidegader. 
Her får du serveret gamle, flotte bygninger, 
moderne caféer, forretninger, museer og histo-
rie fra 1600-tallet på et sølvfad, og ”a pint of 
beer”, hvis du besøger en af de mange pub-
ber. I Gladstone’s Land, der er en nænsom 
restaureret købmandsgård, rejser du tilbage til 
livet, som det var for ca. 400 år siden. 
CALTON HILL OG HOLYROOD PARK 
Vil du have et godt indtryk af hele Edinburgh, 
skal du tage til enten Calton Hill eller Holyrood 
Park (ikke langt fra vort hotel), der ligger lidt 
vest for Old Town. Begge steder giver dig en 
storslået udsigt ud over Edinburgh. 
 
New Town 
De færreste kommer til Edinburgh uden at 
tilbringe tid i Princess Street med tilhørende 
sidegader, der byder på alt fra stormagasiner, 
kendte mærkevarebutikker, smarte caféer og 
restauranter. I dette område fornemmer du 
virkelig, at Edinburgh er med på beatet, når 
det handler om kulturudbud, shopping og mad. 
I New Town kan du også udforske de mange 
flotte eksempler på georgiansk arkitektur og 
byplanlægning. Besøg fx det georgianske hus, 
Georgian House nr. 7, ved Charlotte Square. 
På dit besøg skal du prøve at stoppe op, lukke 
øjnene, trække vejret dybt og lade dig føre 
tilbage i tiden. Det hele bliver levende og du 
får virkelig en god fornemmelse af, hvordan 
det bedre borgerskab i Edinburgh levede i 
1700-tallet. 
 
Guidet tur ved ankomst. 
Når vi ankommer til Edinburgh om onsdagen 
får vi en guidet rundtur i byen, så du får et godt 
overblik fra starten. 
Og så har du hele torsdagen til sightseeing, 
shopping eller hvad du har lyst til, på egen 
hånd i Edinburgh. 
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Må jeg præsentere vores guide: 

Brian Hansen 
Som jeg fortalte på side 2 i dette hæfte, så 
arbejder jeg på denne rejse sammen med Ris-
skov Rejser, og det gør jeg bl.a. fordi jeg på 
forhånd havde hørt så meget godt om deres 
guider på Skotland. 
Derfor har vi fået lov til at få Brian Hansen med 
på vores rejse, og det er jeg meget glad for. 
Jeg har gennem mange år arbejdet med direk-
te kundeservice, turisme, ledelse af grupper, 
Undervisning og formidling af historie og kultur. 
Min interesse for historie har ført mig gennem 
mange selvstudier, givet mig pionereånd i 
90érne, et job som projektlederassistent på 
Bornholms Middelaldercenter samt givet mig 
erfaring fra Fjernøsten, hvor jeg primært har 
været bosat siden marts 2000, og  primært har 
været leder på rundrejser. 
Dette har givet mig stor erfaring i at arbejde 
med mange slags mennesker, stor erfaring i 
direkte kundeservice, foredrag og undervisning 
samt stor interkulturelt forståelse. 
Jeg har solide kompetencer inden for: 
Interkulturel forståelse, Undervisning og Fore-
drag, Kundeservice, Ledelse og Planlægning 
Samfundslære. 
Mit mål er at arbejde med direkte kundeser-
vice, hvor der er en konstant udvikling, hvori 
jeg både bidrager og modtager. Jeg elsker dog 
mest af alt at køre rundrejser….:)  
Brian har lavet en lille video, som du finder på 
nedenstående link: 
 
https://rodemesteren.com/2017/07/28/royal-
skotland/ 

Det har efterhånden udviklet sig til en tradition, 
at vi på disse sommerrejser hygger os med at 
starte dagen med en af Ebbes gode krydder-
snapse. 
Ebbe Salomonsen har en passion med at 
fremstille forskellige, gode dråber på forskelli-
ge urter og bær, og på de forskellige, lidt læn-
gere køredage, starter vi så dagen med en ny 
udgave af disse gyldne dråber, ofte sammen 
med den friskbryggede kaffe. 
Og Ebbe har allerede meddelt at han har star-
tet brygningen af kryddersnapsene til denne 
rejse i juli 2018. Det er jo altid en god ide at 
være i god tid. 
Kryddersnapsen sælger vi til 10 kr. pr. stk. 
Samme pris som øl og vand koster, mens kaf-
fen er gratis på hele turen, og den hjælper vi 
hinanden med at brygge - ligesom teen. 

Hotellerne ( se side 13) på denne rejse er alle 
3 og 4 stjernede, men alligevel meget forskel-
lige, og på flere af hotellerne har værelserne 
forskellig indretning, men fælles for alle hotel-
lerne er at der er gratis WiFi og på alle de 
skotske hoteller er der ”coffee and tea making 
facilities” på værelserne. 
Der er lounge eller bar på alle hotellerne, så 
det er muligt at møde vennerne til en kop 
kaffe eller en drink sidst på dagen. 
 
Der er links til alle hotellers hjemmeside på 
bagsiden af programmet. 
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Amersfoort, Holland: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Campanile. 
Et typisk overnatningshotel, beliggende tæt på 
motorvejen. Gode værelser og god restau-
rant / bar. Alle værelserne på Campanile Hotel 
har satellit-tv, skrivebord og en bakke med 
kaffe/tefaciliteter og kiks.  
 
Glasgow, Skotland: 

Hotel Jurys Inn 
Et nyere hotel, beliggende i centrum af Glas-
gow, tæt på river Clyde, og med 10 min. gang 
til George Square. Gode rummelige værelser 
og plads til at slappe af i lounge / bar, efter 
dagens dont. 
 

Fort William, Skotland: 

Shearings Caledonian Hotel. 
Hotellet ligger i den sydlige udkant af Fort Wil-
liam, med en flot udsigt over Loch Linnhe sø-

en. Bus til centrum 400 meter. 
Gode værelser, og lounge / bar. 
 
Carrbridge, Skotland: 

Carrbridge Hotel.  
Familiejet hotel, oprindeligt etableret i 1803 
som en kro for trætte rejsende, i løbet af de 
sidste tre årtier. Gode værelser, god mad og 
pub, hvor man mødes efter dagens udflugter. 
 

Edinburgh, Skotland: 

Macdonald Holyrood hotel  
Luksus hotel i centrum af Edinburgh, med kort 
afstand til shopping og attraktionerne. 
Super gode værelser, restaurant og bar. 
Indendørs swimmingpool og spa- og helsecen-
ter (mod betaling). 
 
Læs mere om det enkelte hotel og omgivelser-
ne / mulighederne på de links, der er placeret 
på bagsiden af dette program. 
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Når du har fået bookingnummer (numre) skal du udfylde nedenstående 8 
punkter og sende til Leif Buster Hansen på mail eller pr. post. 
 
1.: 1. deltager: Bookingnummer, Navn, fødselsdato og år (DD.MM.ÅÅÅÅ) samt  
                 pasinfo: pasnummer, udløbsdato, udstedt af. 
2.: 2. deltager: Bookingnummer, Navn, fødselsdato og år (DD.MM.ÅÅÅÅ) samt  
                 pasinfo: pasnummer, udløbsdato, udstedt af. 
 
3.: Hjemadresse: Vej, nr. etage, postnr. og by. 
 
4.: Telefon(er): 1. deltager / 2. deltager 
 
5.: E-mail:         1. deltager / 2. deltager 
 
6.: Påstigningssted: Esbjerg / Kolding / Edinburgh 
 

7. Værelsestype: Vælg mellem  
   DB (dobbeltseng),  
   TWIN (2 enkeltsenge) eller  
   E (enkeltværelse- tillæg) 
 

8.: Kahytstype: Vælg mellem  
   DB (2 personers kahyt med dobbeltseng),   
   TWIN: 2 køjesenge eller  
   E (enkeltkahyt- tillæg).  
 
Bemærk: Navn skal være navn som i passet. 
        Pasinfo er kun nødvendig for de, som rejser med skib. 

Programmet på de foregående sider er, som 
altid, muligt at ændre til det bedre. 
Så hvis du får gode ideer inden afrejsen, til 
forbedringer, udflugter, indslag osv. så skal 
du endelig ikke holde dig tilbage. Ring eller 
skriv og jeg vil forsøge at flette forslag ind i 
programmet, så alle får en så optimal ferie, 
som muligt. 
Alle forslag og ideer vil blive beskrevet i de 
2-3 nyhedsbreve om turen, jeg udsender til 
de tilmeldte fra nu og indtil vi skal af sted i 
juli 2018. 
Men husk også, at der er indlagt halve (og 

en enkelt hel) dage uden fastlagte udflugter. 
Disse dage er beregnet til at alle, alene eller 
sammen med andre kan beslutte og gøre 
lige hvad de har lyst til de pågældende da-
ge, og finder du selv på et eller andet, er du 
meget velkommen til at invitere andre med, 
hvis du har lyst. 
Husk at det også er dit eget ansvar, at du 
får en rigtig god ferie. 
Nyhedsbrevene vil jeg sende pr. mail til alle 
pr. E-mail. Disse nyhedsbreve er med til at 
holde gang i forventningens glæde hos alle. 



1.: Ring / mail Leif Buster Hansen, tlf.: 5149 4487,  
mail: leifbuster@gmail.com og hør om der er plads på rejsen.  
Hvis der er pladser, får du et reservationsnummer. 
 

2.: Så skal deltagerinfo (se side 14) sendes på mail eller pr. alm. post 
(Den er lidt mere omfattende end på kortere rejser) og sendes til: 
leifbuster@gmail.com    eller pr. post: 
Leif Buster Hansen,  
Ved Skoven 29,  
6700 Esbjerg.            
 
3.: Depositum / betaling indbetales som nævnt herunder: 
 

DEPOSITUM kr. 2000,- pr. deltager indbetales ved tilmelding.  
Restbeløbet indbetales senest 1. maj 2018. 
 
Betaling kan ske ved indbetaling / overførsel til  
”REJSER”, SYDBANK, Reg.nr.: 7701 konto 1258001   
(Husk navn / reservationsnummer på indbetaler) 
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Rejsens grundpris pr. voksen. 
13 dages rejse, inkl. bustransport, indkvartering i delt 
dobbelt / twin-værelse /kahyt med bad/toilet, morgen 
buffet på skibene, full Scottish breakfast og aften-menu 
normalt inkl. kaffe/the på hotellerne / dinnerbuffet på 
skibene samt alle udflugter (inkl. entreer) som beskre-
vet i program.  

Hvis du vælger fly / bus: 
10 dages rejse (selvbooket fly ank. / afg. Edinburgh) 
inkl. bustransport, indkvartering i delt dobbelt / twin-
værelse med bad/toilet, full Scottish breakfast og aften-
menu normalt inkl. kaffe/the på hotellerne samt alle 
udflugter (inkl. entreer) som beskrevet i program.  

Tillæg for enkeltkahyt t/r på skib. 

Tillæg for enkeltværelse på hotellerne 



Der er mange muligheder for at finde yderligere oplysninger om de steder, vi skal 
besøge. En af de oplagte er, at bruge Internettet, og herunder finder du et antal 
relevante links, men der kan findes mange flere. 
 
Bogen ”Turen går til Skotland” fra Politikens forlag er også god at have ved 
hånden. 
Og endelig kan du, såvel fra Det Britiske Turistkontor, som nu kun kan nås på 
telefon og E-mail samt fra de lokale turistkontorer i Skotland få tilsendt materiale. 
 
Du kan finde flere oplysninger om skibene, muligheder ombord samt en oversigt 
over priserne og shopping mulighederne om bord på  
DFDS hjemmeside: https://www.dfdsseaways.dk/ruter/til-england 
 
Det Britiske Turistkontor i Danmark: Telefon: 70 21 50 11  
Telefonåbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 12.00 og 13.00 - 15.00 
https://www.visitbritainshop.com/nordics/denmark=culture/ 
 
Hoteller / byer mv.: 
Amersfoort, Holland: 
Hotel: https://www.campanile.com/en/hotels/campanile-amersfoort 
Glasgow, Skotland: 
Hotel: https://www.jurysinns.com/hotels/glasgow 
By: https://www.visitscotland.com/info/towns-villages/glasgow-p237531 
Fort William, Skotland: 
Hotel: http://www.shearings.com/hotels/caledonian-hotel 
By: https://www.visitscotland.com/destinations-maps/fort-william/ 
Carrbridge, Skotland: 
Hotel: http://www.carrbridgehotel.com/ 
By: https://www.visitscotland.com/info/towns-villages/carrbridge-p236901 
Edinburgh, Skotland: 
Hotel:  
http://www.macdonaldhotels.co.uk/our-hotels/macdonald-holyrood-hotel/?
utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=macdonald-
holyrood-hotel-gmb 
By: http://edinburgh.org/ 
 
Om Skotland i øvrigt: 
https://www.visitscotland.com/ 
 
 
 
 
 


