
SKOTLAND – PÅ BESØG I WHISKYLAND (KØR-SELV) 
 

1. dag 
Danmark-Edinburgh 
Der er i løbet af dagen afgang 
fra Danmark til Edinburgh i 
Skotland. 
 
I finder selv til hotellet, der lig-
ger centralt i byen. 
Overnatning: 

Mercure City ***eller lign.  
  
2. dag 
Edinburgh-Grantown on 
Spey 
Efter morgenmaden på hotellet 
er I klar til at hente bilen i luft-
havnen og opleve Skotland. 
  
Turen går gennem det Skotske 
højland til Dunkeld hvor I bør 
besøge det meget smukke 
vandfald. 
  
Turen går videre til Pitlochry, 
der er en meget smukt belig-
gende by hvor man passende 
kan spise en pubfrokost. 
  
Derefter besøges Skotlands 
højst beliggende destillerier 

nemlig Dalwhinnie hvor der mu-
lighed for at smage en lang 
række spændende whiskyer. 
  
Derefter går turen turen videre 
med mange smukke udsigter til 
bjerge og dale til Grantown on 
Spey, hvor der overnattes de 2 
næste nætter. 
  
 
Byen er en traditionel skotsk  
højlandsby i udkanten af Cairni 
gorms området. 
  
 
 

 
  
 

     

 

 

   
 
 

  
  
National Park 
Overnatning: The Spreyside 
hotel eller lign. 

3. dag 
Whiskyland 
Efter morgenmad skal I på opda-
gelse i skotlands meste kendte 
whisky region. 

Kør en smuk tur til til det famili-
ejede Benromach Distillery. 
  
Efter besøget er der kun kort til 
Elgin hvor I besøger Gordon & 
MacPhail, en familievirksomhed 
der siden 1895 har destilleret og 
tappet whisky. 
  
Besøg også den spændende for-
retning med nok verdens største 
udvalg af "de gyldne dråber". 
  
Turen bør fortsætte til Speyside 
Cooperage der fremstiller tøn-
derne whiskyen lagres i. 
  
Efter en frokostpause kan I nå 
Cardhu Distellery i Abertour, der 

er kendt for produktionen af 
Johnnie Walker Black Label. 
  
Derefter går turen tilbage til 
Grandtown on Spey. 
Overnatning: The Spreyside 
hotel eller lign. 
  
4. dag 
Grantown on Spey-Edinburgh 
Efter morgenmaden bør i køre 
den smukke tur gennem Gair-
nigorm bjergene. 
 
Besøg Glenlivet, der ikke kun er 
 
  
 
 
  
 

 
 
 

  
 
et af de kendte destillarier der lig-
ger i et meget smukt område. 
  
Turen kan gå videre via Malmoral 
Castle og hold evt. et stop 
Braemar i hjertet af nationalpar-
ken. 
 
Bilen afleveres i l lufthavnen og I 
finder igen til hotellet. 
Overnatning: 

Mercure City ***eller lign.  

5. dag 
Edinburgh 
Efter nogle dejlige dage i højlan-
det hvor I sikkert har smagt me-
get god whisky er det tid til at se 
på den dejlige by med slottet og 
de mange andre seværdigheder. 

I kan f.eks besøge Camera Ob-
scura, Edinburgh Dungeon, Ca-
dies & Witchery Ghost Tours, Dy-
namic Earth, Edinburgh Zoo, 
Gladstone's Land, The Edinburgh 
Literary Pub Tour m.v. 
Overnatning: 

Mercure City ***eller lign.  

6. dag 
Edinburgh 
Byen har mere at byde så oplev lidt 

mere 
Overnatning: 

Mercure City ***eller lign.  

7. dag 
Edinburgh-Danmark 
I dagens løb finder I flyet til Dan-
mark og mon ikke kufferten er 
pakket med noget god whisky. 
  
Turen vil kunne udvides med an-
dre små rejser eller endags ture 
til eller flere dage i Edinburgh. 

  
 
 

  

 

 

 


