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Skotland, 8 dage 
 

Skotland – 8 dage - Slotte, whisky og vidunderlig natur                                              

Festlig rejse til det skotske højland der byder på charmerende byer og en vidunderlig natur med 

rislende bække, grønne marker med græssende får og smukke bjerge i baggrunden. I skal 

naturligvis opleve duften af tørv og smagen af en god single malt whisky. Undervejs får I også et 

godt indblik i Skotlands blodige historie med de mange klaner, talrige slotte og charmerende 

skrøner. Glæd jer til mødet med et af Europas mest gæstfrie folk – det bliver ikke kedeligt. De 

første 4 nætter skal I bo i Pitlochry, hvor der er mulighed for at gå på opdagelse i byens 

charmerende butikker og caféer. De 3 sidste nætter tilbringes i Falkirk i Stirlingshire, et godt 

udgangspunkt til at besøge Glasgow og Edinburgh.   

 

 
 

Programforslag 
 

Dato Arrangør Program 

02.09.2022 Gislev Udrejse til Edinburgh og velkommen til Fishers Hotel Pitlochry  

Busafgang fra Hobro til Billund Lufthavn, videre Lufthansa fra Billund 
med skift i Frankfurt og ankomst til Edinburgh. Her venter vores 

skotske chauffør og allerede efter få timer er vi fremme i Byen 

Pitlochry, hvor vi skal bo på de næste 4 nætter. Efter indkvartering vil 
middagen blive serveret. 

 
03.09.2022 Gislev Dronningemoderens Glamis Castle & søfartsbyen Dundee  

http://www.gislev-rejser.dk/
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Udflugt til Glamis Castle, der ligger ualmindelig smukt placeret med 
Grampian-bjergene i baggrunden. Slottets royale historie kan føres 

mere end 1000 år tilbage og i 1372 forærede kongen det væk til Sir 
John Lyon, hvis efterkommere har boet her lige siden. Den 14. jarl i 

rækken var far til den britiske dronningemoder, som voksede op på 
slottet. Ligeledes blev prinsesse Margaret født på Glamis Castle. Det er 

muligt at besøge den store park samt flere af slottets værelser f.eks 
Duncans Hall og det imponerende Drawing Room med det smukke loft 

samt kapellet, som stadig er i brug. Herfra går turen videre til Dundee - 
en by med stolte søfartstraditioner.  

 

04.09.2022 Gislev Byrundtur i Dunkeld, Loch Tummel og Edradour Destillery 
 Landsbyen Dunkeld er ualmindeligt smukt beliggende ved floden Tay. 

Byen er kendt for sine charmerende Little Houses og Dunkeld 
Cathedral, der stammer helt tilbage fra 1318. På det lokale kulturcenter 

Birnam Arts er det muligt at få et indblik i den berømte forfatters Beatrix 
Potters forunderlige verden. Beatrix Potter hentede inspiration fra 

hendes ferier i Dunkeld til hendes verdenskendte bøger om Peter 
Kanin. Efter besøget i Dunkeld vi retur mod Pitlochry, men tager en lille 

afstikker og stopper ved Queens View ved Loch Tummel. Her er der rig 

mulighed for at nyde den enestående udsigt, gå en tur i de dejlige 
omgivelser eller hygge sig i besøgscentret med en kop kaffe. Midt på 

eftermiddagen kører vi til besøg på Edradour Destillery. Det er et af 
Skotlands mindste men mest idyllisk beliggende destillerier. I får hele 

historien om den gode skotske whisky og efterfølgende smagsprøver. 
 

05.09.2022 Gislev Blair Castle 
Udflugt til det hvide eventyrslot Blair Castle, der i mere end 700 år har 

indtaget en yderst strategisk position på ruten til Højlandet. Blair Castle 

er tilhørende Murray-klanen og er en af Skotlands mest populære 
attraktioner. Slottets mere end 30 værelser med renæssancemøbler, 

malerier, våben og porcelæn giver en god fortælling om klanens og ikke 
mindst Skotlands historie. Retur til Pitlochry med god tid til at nyde den 

sidste eftermiddag i ro og mag, inden turen går videre sydpå. 
 

06.09.2022 Gislev Sejltur på Loch Katrine 
Vi kører igennem det herlige Trossachs til søen Katrine, der er en af de 

5 højlandssøer. Her går vi ombord på Sir Walter Scott, der er en af de 

ældste dampskibe i verdenen. Vi sejler på den smukke sø, mens vi 
lytter til fortællinger og legender fortalt af et besætningsmedlem. 

Herefter tager vi videre til vores hotel Airth Castle Falkirk for de næste 3 
nætter. 

 
07.09.2022 

 
 

Gislev 

 
 

Glasgow og Skotsk aften på hotellet  

Skotlands største by Glasgow er bestemt et besøg værd, byen har 
mere end 20 gratis museer. Glasgow er vokset fra at være en lille by i 
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08.09.2022   

 
 

 
 

 
Gislev 

landdistriktet ved floden Clyde til at være hjemsted for en af de største 
havne i verden. Værd at se er domkirken og universitetet. Ønsker man 

at shoppe er Glasgows Style Mile stedet med masser af forretninger og 
flere stormagasiner. 

 
Edinburgh & Falkirk Wheels 

Besøg i Edinburgh, Skotlands hovedstad og Skotlands næst største by. 
Edinburgh har mange ikoniske seværdigheder, og værd at besøge er 

bestemt Edinburgh Castle, der ligger højt hævet over byen. Slottet 
rummer de skotske kronjuveler, byder på en dramatisk historie og 

smukke gamle sale. Edinburghs livsnerve The Royal Mile forbinder 

Edinburgh Castle med Royal Place Holyroodhouse. På The Royal Mile 
finder man gamle, flotte bygninger, moderne cafeer, forretninger og et 

utal af pubber. The Royal Yacht Britannia er absolut et besøg værd. 
Dronning Elisabeths yacht var i drift fra 1954 til 1997. Her kan man gå 

på opdagelse i skibets 5 dæk fra statslejligheder til mandskabsrum.  
Hvis muligt lægges turen til Falkirk Wheels ind på dagen. Falkirk Wheels 

er et helt unikt, roterende slusesystem der forbinder Forth and Clyde 
Canal med Union Canal. De 2 kanaler har en højdeforskel på 24 meter, 

svarende til en 8 etagers bygning. Den roterende sluse kan bære 600 

tons. Hvis muligt kan der tages en turbåd gennem slusen, turen tager 
ca. 1 time. Hvis det tidsmæssigt ikke er muligt med Falkirk Wheels, vil 

denne attraktion blive dagen før.   
 

09.09.2022 Gislev Hjemrejse 
Efter morgenmad pakkes bussen og turen starter mod Edinburgh 

Lufthavn. Afrejse fra Edinburgh med Lufthansa med skift i Frankfurt til 
Billund, hvor bussen venter for at køre alle retur til Hobro. 

 

NB: Gislev forbeholder sig ret til at ændre på rækkefølgen i programforslaget m.m. såfremt 

omstændighederne kræver det. 

 

Rejseplan 
 

Luftfartsselskab Dato Afrejse Ankomst 

Lufthansa LH839 02.09.2022 Billund kl. 14:10 Frankfurt kl. 15:35 

Lufthansa LH964 02.09.2022 Edinburgh kl. 16:20 Edinburgh kl. 17:15 

Lufthansa LH963 09.09.2022 Edinburgh kl. 12:50 Frankfurt kl. 15:40 

Lufthansa LH940 09.09.2022 Frankfurt kl. 17:00 Billund kl. 18:15 

 

NB: Der er pt. forhåndsreserveret 45 pladser. Yderligere pladser er på request. 
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Hotel 
 

Fishers Hotel (2/9 - 6/9)   
75-79 Atholl Road 

Pitlochry 

 

 
 

Pitlochry ligger i hjertet af Skotland, og Fishers hotel ligger midt i Pitlochry tæt på offentlig trafik, 

og shopping lige uden for døren. Bygningen var oprindelig et mindre slot, men er blevet drevet 

som hotel siden 1830. Hotellet har været igennem omfattende renoveringer i både 2012 og 2017, 

og fremstår i dag som et smukt og velfungerende 3-stjernet hotel. Alle værelserne har privat bad 

og toilet, tv og kaffe/te faciliteter. Der er gratis wi-fi overalt på hotellet. Hotellet har restaurant, bar, 

lille have og en kaffelounge hvor det dagligt er muligt at købe afternoon tea. 

 

Airth Castle Hotel Falkirk (6/9 – 9/9)   
Airth, Stirlingshire FK2 8JF 

Storbritannien 
 

 
 

Airth Castle Hotel ligger smukt i en stor privat park. De ældste bygninger dateres tilbage til det 

fjortende århundrede og er i dag et dejligt 3,5-stjernet hotel / slot. Alle værelser har privat bad og 

toilet, TV og kaffe/te faciliteter samt gratis wi-fi overalt på hotellet. Hotellet har restaurant samt 

bar, der giver mulighed for udendørs servering, hvis vejret tillader det. Hotellet har ligeledes 

swimmingpool og spaområde.  

http://www.gislev-rejser.dk/


Opdateret tilbud I - Ældre Sagen Hobro 

Skotland, 8 dage 2. - 9. september 2022 

 
Tlf. 62 29 12 10 * www.gislev-rejser.dk * grupper@gislev-rejser.dk 

NB: Der er efter aftale pt. forhåndsreserveret 6 enkelt- og 20 x dobbeltværelser. Yderligere 

værelser er på request. 

 

Pris per person 
 

Pris per person:       Kr.   10.185 (ved 45 betalende deltagere) 

Pris per person:       Kr.   10.485 (ved 40 betalende deltagere 

 

Følgende er inkluderet i prisen: 

• Bustransfer fra Hobro til Billund tur / retur 

• Fly Billund - Frankfurt - Edinburgh - Frankfurt - Billund 

• 1 x indchecked bagage á max 23 kg. 

• Lokalbus jf. program 

• Ophold i delt dobbeltværelse på hotellerne i tilbuddet 

• 7 x morgenmad 

• 6 x middag på hotellerne i tilbuddet (eksklusive drikkevarer) 

• 1 x skotsk aften på Airth Castle Hotel (eksklusive drikkevarer)  

• 1 x whisky smagning (2 smagninger) 

• 1 x sejltur Loch Katrine 

• Dansk rejseleder fra start til slut 

• 1 x frirejse i enkeltværelse 

• Gebyr til rejsegarantifonden 

 

Tillæg: 

 

• Enkeltværelse: Kr. 1.380 per person. 

• Entréer hvor ikke andet er nævnt beregn ca. GBP. 65  

• Afbestillingsforsikring: Kr. 680 per person. 

• Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem 

familieforsikring eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde af 

sygdom. Det er ikke dækket af det gule/blå sygesikringskort. 

 

Opsamlingssted 
 

Hobro – ifølge nærmere aftale  

 

Visum – PAS (gældende for danske statsborgere) 
 

Storbritannien: Visumfri i indtil 180 dage – passet skal være gyldigt under hele opholdet 

Kilde: www.um.dk 

Det er den rejsendes eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at den 

rejsende eventuelt kontakter pågældende lands ambassade for at få bekræftet ovenstående 

http://www.gislev-rejser.dk/
http://www.um.dk/
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Forhåndsgodkendelse & deadline 
 

Jeg håber, at du finder ovenstående tilbud interessant, og det vil glæde os at arrangere rejsen for 

Ældre Sagen Hobro. 

 

Forhåndsgodkendelse 

For at kunne holde pladserne på flyselskabet og de nævnte hoteller i tilbuddet, må jeg bede om en 

forhåndsgodkendelse senest den 29. oktober 2021. 

 

Deadline 

Deadline for endelig bekræftelse af rejsen og det ønskede antal pladser er fredag den 17. juni 

2022 

 

Afbestillingsregler efter endelig bekræftelse: 

 

 

Efter den 17. juni er tilmeldingerne bindende hvilket vil sige, at rejsen ikke kan refunderes. 
 

 

VIGTIGT - Eftersom de indeholdte skatter og afgifter i ovennævnte flybilletter er vejledende, og 
ikke kan garanteres før flybilletterne udstedes, tages der forbehold for eventuelle senere 

prisreguleringer.  
 

Der tages forbehold for udefrakommende ændringer ift. ovennævnte indhold. 

 

Rejsebetingelser: 

Det er en forudsætning for deltagelse, at man er selvhjulpen eller rejser med en personlig hjælper, 

såfremt dette er påkrævet. Er man afhængig af kørestol, rollator, krykker, eller går man generelt 

ikke godt, vil man ikke få det fulde udbytte af rejsen. Vælger man alligevel at deltage, må man 

have forståelse for, at resten af gruppen ikke kan forsinkes, og man må være indstillet på, at afstå 

fra visse udflugter efter rejselederens anvisning. Medbringer man rollator eller kørestol skal det 

aftales og oplyses ved rejsens bestilling, således at Gislev kan orientere hotel og transport. 

NB: Der er visse steder anført internetadresser om destination eller hotel. Gislev påtager sig intet 

ansvar for oplysninger, som hentes fra denne informationskilde. 

Gislevs privatlivspolitik 
 

Gislevs privatlivspolitik: https://www.gislev-rejser.dk/privatlivspolitik 

 

Standardoplysningsskema (B) 
 

Standardoplysningsskema (Del B):  

 

http://www.gislev-rejser.dk/
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For aftaler om pakkerejser for andre tilfælde end dem, der er omfattet af del A  

 

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.  

 

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Gislev Rejser A/S er fuldt ansvarlig for den korrekte 

levering af den samlede pakkerejse.  

 

Gislev Rejser A/S har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine  

betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller 

bliver insolvent(e).  

 

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302  

 

• Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.  

• Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er      

inkluderet i aftalen.  

• Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt 

med rejsearrangøren eller rejsebureauet.  

• Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere 

omkostninger.  

• Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt 

er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis 

prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder 

sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.  

• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogen af 

pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er 

ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter 

omstændighederne ret til refusion og erstatning.  

• Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af 

ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som 

sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.  

• Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og 

begrundet opsigelsesgebyr.  

• Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der 

tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden 

betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt 

berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.  

• Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres 

mangelfuldt.  

• Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.  

• Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes 

betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens 

begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Gislev Rejser A/S har 

oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne 

enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte, 

telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Gislev Rejsers konkurs eller insolvens.  

 

Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.dk 
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