
SKOTLAND – DET SKOTSKE HØJLAND (KØR-SELV) 
 

1. dag 

Danmark-Edinburgh 

Der er i løbet af dagen afgang fra 

Danmark til Edinburgh I Skotland. 

 

I finder til bussen til byen og finder 

jeres hotel. 

Overnatning: 
Mercure City ***eller lign. 
 
2. dag 
Edinburgh-Inverness 

(kørsel ca. 90 km.) 

Bilen hentes i byen og 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 Killie-

crankie-passet til Iverness, hvor du 

skal tilbringe de næste par dage. 

Overnatning: Hotel Benleva  

eller lign i Inverness området 

 3. 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 

og du befinder dig nu i den smukke 

Spey Valley, hvor man kan besøge 

ét eller flere whiskydestillerier. 

Overnatning: Hotel Benleva  

eller lign i Inverness området 
  

  
 

  
  
 

     

 

 

   
 
 

  

4. dag 

Ivnerness-Fort William 

(kørsel ca. 110 km). 

Tag den smukke rute på vest siden  
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 flot-

teste ø i Ny Hybriderne, Isle of Skye. 

  

Undlad heller ikke at gøre stop ved El-
lean Donan-slottet, der er et af Skot-

lands mest romantiske, før turen går 

videre til Fort William. 

Overnatning: Hotel Munthu  
eller lign. 

  

5. dag 

Fort William 

I dag kan man med en lille omvej, 

omkring Ben Nevis, Storbritaniens hø-
jeste bjerg, køre sydpå til Oban. 
  

Tag her færgen til den smukke uspole-

rede Isle of Mull og kør gennem bjer-

gene til byen Fionnphort, hvorfra der 

går en lille passagerfærge til den lille 

bitte ø, Lona - så kan man næsten 

ikke komme længere vestpå. 

Overnatning: Hotel Munthu  
eller lign. 

 

  

6. dag 

Fort William-Stirling 

(kørsel ca. 175 km) 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

  
Kør sydpå langs "the bonnie, bonnie 

banks af Loch Lamond" og tag eventu-

elt en sejltur på den smukke sø. 
 

Mod øst går turen gennem The Trossa-

chs, hvor Rob Boy huserede, til den 

tidligere skotske hovedstad, Stirling, 

der tidligere havde stor strategisk be-

tydning i utallige krige mellem England 

og Skotland. 
Overnatning: Holiday Inn Express 

eller lign. 

7. dag 

Stirling-Edinburgh 

(60 km) 

Fra Stirling går turen retur til Edin-
burgh, hvor bilen afleveres. 

Overnatning: 

Mercure City ***eller lign.  
 

8. dag 

Edinburgh 

Efter en spændende rundtur er det tid 

til lidt indkøb. 
  
Man kan næsten alle steder i byen se 

op til borgen, der knejser stolt over 

Edinbourgh, og et pubbesøg eller 2 

kan der også nemt blive tid til. 

Overnatning: 

Mercure City ***eller lign. 
  

9. dag 

Edinburgh-Danmark 

Efter morgenmaden finder du selv til 
lufthavnen, hvor der flyves retur til 

Danmark. 
  

Husk at turen kan forlænges eller æn-

dres efter dine ønsker. 

 

  

 
 

  

 

 

 


