DET SKOTSKE HØJLAND (KØR-SELV)
1. dag
Danmark-Edinburgh-Inverness
(kørsel ca. 90 km.)
I flyver til Edinburgh, og efter udlevering af bilen går turen nordpå gennem det gamle kongedømme File til
Perth og den nærliggende Scone Palace, hvor de tidligere skotske konger
blev kronet.
Fortsæt til Dunkeld med den gamle
katedral og videre gennem Killiecrankie-passet til Iverness, hvor I skal tilbringe de næste par dage.
Overnatning: f.eks. The Gatehouse Inverness
2. dag
Inverness
Brug dagen på at udforske området
omkring Inverness.
Lidt syd for byen ligger Culladan,
hvor det sidste slag på engelsk jord
fandt sted i 1746.
Fortsæt via Cawdor Castle til Elgin
hvor I
nu befinder jer i den smukke Spey
Valley, hvor man kan besøge ét eller
flere whiskydestillerier.
Overnatning: Inverness
3. dag
Ivnerness-Fort William
(kørsel ca. 110 km).
Tag den smukke rute på vestsiden af
Loch Ness og gør stop uden for
Dromnadrochit ved Urquhart Castle.
Under denne borgruin siges det,

+

at Loch Ness-uhyret ,"Nessie" har
sin hule.
I har mulighed for at gøre en afstikker gennem de imponerende
bjerge til vestkysten, hvor man
kan se den flotteste ø i Ny Hybriderne, Isle of Skye.
Undlad heller ikke at gøre stop
ved Ellean Donan-slottet, der er
et af Skotlands mest romantiske,
før turen går videre til Fort William.
Overnatning: f.eks . Premier
Inn Fort Williams
4. dag
Fort William
I dag kan I med en lille omvej
omkring Ben Nevis, Storbritaniens højeste bjerg, før turen går
sydpå mod Oban.
Tag evt. færgen til den smukke
uspolerede Isle of Mull og kør
gennem bjergene til byen Fionnphort, hvorfra der går en lille passagerfærge til den lille bitte ø,
Lona - så kan man næsten ikke
komme længere vestpå.
Overnatning: f.eks. Premier
Inn Fort Williams
5. dag
Fort William-Stirling
(kørsel ca. 175 km)
Kør sydpå langs "the bonnie,
bonnie banks af Loch Lamond" og
tag eventuelt en sejltur på den
smukke sø.

Så går turen mod øst turen gennem The Trossachs, hvor Rob
Boy huserede, til den tidligere
skotske hovedstad, Stirling, der
tidligere havde stor strategisk
betydning i utallige krige mellem
England og Skotland.
Overnatning: f.eks. Premier
Inn Stirling Inn city center
6. dag
Stirling-Edinburgh
(60 km)
Fra Stirling går turen retur til
Edinburgh, hvor bilen afleveres.
Overnatning: f.eks.
IBIS EDINBURGH CENTRE
7. dag
Edinburgh
Efter en spændende rundtur er
det tid til lidt byliv.
I kan næsten alle steder i byen
se op til borgen, der knejser stolt
over Edinburgh, og et pubbesøg
eller 2 kan der også nemt blive
tid til.
Overnatning: f.eks.
IBIS EDINBURGH CENTRE
8. dag
Edinburgh-Danmark
Efter morgenmaden finder du
selv til lufthavnen, hvor der flyves retur til Danmark.
Husk at turen kan forlænges eller ændres efter dine ønsker.

