
  
10/9 18 
Ankomst til Edinburgh  
Der er afgang fra København 
eller Ålborg til Edinburgh. 

Vi skal på rundtur med besøg på 
Edinburgh slot samt slottets 
udstilling, ”Honours of the 
Kingdom”, som blandt andet 
omfatter de skotske kronjuveler. 

 
11/9 18 
Perthshire – Pitlochry – 
Inverness  
Vi forlader den skotske hoved-
stad for at tage til Pitlochry, en 
billedskøn by, der er karakteri-
seret ved sin victorianske 
arkitektur.  

Guidet rundvisning på byens 
whisky-destilleri med fortælling 
om destillationsprocessen og 
selvfølgelig en lille smagsprøve. 

12/9 18 
Loch Ness søen – Fort 
Augustus – Oban  
Tur til Oban, hvor vi kører langs 
Loch Ness søen, som har en 
imponerende længde på 38,5 km. 
Søen er ideel at sejle i – især 
hvis man interesserer sig for 
historierne om dens mystiske 
beboer, Loch Ness uhyret.  

Ved søens bred skal vi besøge 
ruinerne af Urquhart slot, som er 
et af de største slotte i Skotland.  
 
Ved Fort Augustus passerer vi et 

sluseanlæg, der forbinder de to 
søer Loch Ness og Loch Lochy, 
der tilsammen udgør den Cale-
doniske Kanal. 

13/9 18 
Isle of Mull – Iona klosteret  
Tur til øerne Mull og Iona. Mull er 
et meget smukt sted, som 
rummer alt fra farverige bygnin-
ger og slotte til bjerge – alt dette 
er med til at skabe en idyllisk 
stemning.  

Dernæst tager vi færgen til den 
lille, rolige ø, Iona, hvor vi vil 
besøge Iona kloster.  

 

 

 

 

Vi tager færgen tilbage til 
fastlandet sent om 
eftermiddagen. 

14/9 18 
Loch Lomond søen – Glasgow 
Tur til Glasgow med stop ved den 
længste sø i Storbritannien, Loch 
Lomond. Sørejse af en times 
varighed på Loch Lomond.  
 
Herefter går turen til Glasgow, 
hvor vi skal på sightseeing i 
Skotlands største by.  

Byen er Storbritanniens forhen-
værende ”hovedstad” for arkitek-
tur- og design og rummer adskil-
lige arkitektoniske stilarter.  
 
Til slut besøg i St. Mungo 
Katedralen og Museet for verdens 
religioner. 
 
15/9 18 
Irland – Belfast  
Turen går nu videre fra Skotland 
mod ”den grønne ø”, Irland.  

Syd for Glasgow tager vi færgen 
fra Cairnryan til Belfast, hvor vi 
vil udforske den Nordiske 
hovedstad.  

Vi kommer blandt andet forbi 
Rådhuset, Queens Universitet og 
Stormont slot samt en rundtur 
gennem  de kvarterer, hvor man 
stadigvæk kan se modsætnin-
gerne mellem katolikker og 
protestanter. Resten af dagen på 
egen hånd. 

16/9 18 
Nordkysten 
Besøg ved ”Giant’s Causeway”, et 
60 millioner år gammelt 
naturfænomen, der er skabt ved 
et vulkanudbrud.  

Derefter besøg på Old Bushmills 
whiskey-destilleri, hvor man vil 
opdage forskellen mellem skotsk 
og irsk whiskey.  

Herefter tilbage til Belfast hvor vi  

besøger Titanic Visitor Centre. 
Her er Titanic’s historie og  

 

 

 

skæbne illustreret på fornemste 
vis.   

17/9 18 
Dublin  
Vi forlader nu Nordirland og kører 
ind i Republikken Irland, hvor 
vores mål er hovedstaden Dublin.  

Vi begynder med en sightseeing i 
byen med stop ved bl.a. Universi-
tetet og St. Patrich Catedral.  

Herefter bliver vi indkvarteret på 
vores hotel, hvor vi har to over-
natninger. Resten af dagen på 
egen hånd. 

18/9 18 

Glendalough – Powerscourt 
House 
Turen går mod County Wicklow 
syd for Dublin, kendt som 
”Irlands have”.  

Her besøger vi Glendalough, 
ruinerne af et stort klosterom-
råde.  

Derefter besøger vi den meget 
kendte ejendom, Powerscourt 
House and Gardens, hvor der 
findes haver, som stammer fra 
1740’erne og rummer over 200 
forskellige træsorter.  

Om aftenen gæster vi Merry 
Ploughboy Pub, hvor der er 
traditionel irsk aften med middag 
og et sandt festfyrværkeri af 
musik, sang og dans. 

19/9 18 
Afrejse 
Transfer til Dublin lufthavn og 
hjemrejse til København eller 
Ålborg 

Der 2 nætter på 3* hoteller og 
7 nætter på 4* hoteller 

Alle dage er der inkluderet 
morgenmad og aftensmad 
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