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Rundrejse i det skotske højland 

 

På denne rejse skal vi opleve det bedste, Skotlands højland har at byde på. Rejseleder 
Niels Lindvig gør os klogere på Skotlands rige historie med smukke monumenter i 
storslået natur og beretninger om dramatiske slag – perfekt eksemplificeret ved 
Commando Memorial og Culloden Battlefields. 

Vi skal nyde den ene af Skotlands to nationalparker, Cairngorms National Park, som ligger 
i hjertet af Skotland. Området har et imponerende areal på hele 4.528 km og er et oplagt 
sted at tage på vandreture ud i landskabet. Oplev de smukke søer (lochs) og majestætiske 
bjerge (bens) med tilhørende dale (glens), som danner rammen for noget af Europas 
smukkeste natur. 

• Tag på opdagelse i fiskerbyen Aberdeen 

• Oplev charmerende Pitlochry 

• Bliv klogere på Skotlands rige kulturhistorie og storslåede natur 

• Tag på vandring i Cairngorms National Park (tilkøb) 

• Bliv klogere på Skotlands blodige og dramatiske historie 
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Oversigt 
• Dag 1: Edinburgh – Claims Castle – Fettercairn Distillery 
• Dag 2: Byrundtur i Aberdeen  
• Dag 3: Cairngorms National Park – Pass of Killicraankie – Pitlochry 
• Dag 4: Cylloden Battlefields – Urqhuart Castle – Commando Memorial 
• Dag 5: Frit program i Pitlochry (mulighed for vandring) 
• Dag 6: Pitlochry – The Kelpies – Hjemrejse 

 
Dag 1:  Edinburgh – Claims Castle – Fettercairn Distillery 
Afrejse fra Danmark og ankomst til Edinburgh. 

Vi bevæger os i løbet af dagen fra den skotske hovedstad til landets tredjestørste by, 
Aberdeen (ca. 3 timers kørsel). Undervejs på turen skal vi opleve den smukke skotske 
natur, og vi gør stop ved enkelte seværdigheder undervejs. 

Første stop er Claims Castle, som er Dronning Elizabeths fødehjem. Her stifter vi for første 
gang bekendtskab med den ægte skotske kultur, når vi mødes af en sækkepibe-spillende 
skotte. Herefter nyder vi en traditionel “cup of tea” efterfulgt af rundvisning på slottet. Vi 
spiser frokost, og der er lidt tid til at udforske området på egen hånd. 

Herefter kører vi videre til Fettercairn Distillery, ca. 1 times kørsel syd for Aberdeen. Her 
skal vi på rundvisning på destilleriet efterfulgt af en whiskysmagning. Fettercairn blev 
etableret i 1824, og destilleriet er et af de mindre kendte i Skotland. Men smagen og 
produktionen fejler bestemt ikke noget. Området er meget naturskønt, og det er ikke en 
“turistfælde” med utallige souvenirs og lignende. 

Vi ankommer til Aberdeen sidst på dagen. 

Overnatning: Park Inn by Radisson i Aberdeen (eller lignende) 
 
Dag 2: Byrundtur i Aberdeen 
Aberdeen er Skotlands tredjestørste by og den største by i det skotske “Highlands”. Byen 
er bedre kendt som “Granite City”, da byen prydes af historiske, victorianske bygninger, 
bygget i granit. Arkitekturen i byen er ret fantastisk, og særligt den centrale del af byen 
byder på spændende oplevelser. 

Rejseleder Niels Lindvig tager os med rundt i byen, og vi skal bl.a. besøge St. Machar’s 
Katedral. Legenderne siger, at William Wallace’s venstre arm ligger begravet i kirkens 
vægge, efter han blev henrettet i 1305. William Wallace var en skotsk frihedskæmper, der 
kæmpede for den skotske uafhængighed. Efter hans død, blev hans kropsdele skåret i 
stykker og sendt til forskellige dele af landet for at advare andre om at følge hans 
eksempel. 

Vi skal også opleve Footdee – udtalt “Fittie” af de lokale. Området er en malerisk og 
charmerende, tidligere fiskerby, som er “ukendt” for den almindelige turist. Stedet er 
hyggeligt og emmer af fiskerhistorie. 
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Efter frokost i Aberdeen besøger vi det gamle Aberdeen og byens historiske universitet. 
Aberdeen University er verdens tredje ældste, og stedet har givet inspiration til mange 
af de nyere universiteter på De Britiske Øer. I den gamle bydel skal vi også opleve Royal 
Highlander Fusiliers Regimental Museum, som viser Skotlands tre regimenters historie fra 
1678 til i dag. 

Resten af dagen er der frit program i Aberdeen. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Park Inn by Radisson i Aberdeen (eller lignende) 
 

 

Dag 3: Cairngorms National Park – Pass of Killicrankie - Pitlochry  
Efter morgenmaden kører vi til Crathes Castle, som er et slot fra 1600-tallet. Slottets 
historie er tæt knyttet til Robert the Bruce, som var konge i Skotland fra 1306 – 1329. 
Slottet emmer af historie, og vi bruger lidt tid på at udforske slottet og den tilhørende 
smukke, murede have. 

Herefter kører vi til Braemar, hvor vi spiser fælles frokost. Braemar er en lille hyggelig by 
ved Cairngorms, og særlig kendt for at afholde det årlige Highland Games. Det er et stort 
event, som dronningen deltager i, og det hylder den skotske og keltiske kultur med diverse 
spil og lege. 
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Herefter kører vi videre mod Pitlochry, som skærer gennem den største af Skotlands to 
nationalparker – Cairngorms National Park. Udsigten fra bussen er fantastisk, og vi gør 
naturligvis stop undervejs, så udsigten kan nydes i fulde drag og der kan tages billeder. 

Vi skal overnatte i underskønne Pitlochry de næste tre dage, men på vejen dertil skal vi 
opleve flere store seværdigheder. Først Pass of Killicrankie, som fortæller historien om et 
af de mest grusomme slag i den skotske historie. Niels Lindvig gør os klogere på slaget 
ved Killiecrankie, og vi krydser grænsen fra the Highlands til Lowlands. Floden Garry 
strømmer langs skovkløften, hvor bjergskråninger er hjemsted for en lang række dyr og 
interessant flora. 

Næste stop er Queen’s View ved Loch Tummel. Her mødes vi af en smuk udsigt over 
Tummel-søen, smukke bjergkæder og noget af Skotlands smukkeste natur. Det er et af de 
mest fotograferede områder i Skotland, og det menes at være navngivet efter Queen 
Victoria of Skotland. 

Ankomst til Pitlochry sen eftermiddag eller tidlig aften. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Fisher’s Hotel i Pitlochry (eller lignende) 
 
Dag 4: Culloden Battlefields – Urqhuart Castle – Commando Memorial 
Efter morgenmad i Pitlochry kører vi afsted til Ruthven Barrracks, som blev bygget i 
starten af 1700-tallet af George d. 2’s regering. Her fandt de to Jakobitoprør mod den 
Britiske arvefølge sted. 

Vores dagsprogram fører os efter Ruthven videre til Culloden Battlefields, som lagde jord 
til et de mest rystende og dramatiske slag nogensinde udkæmpet på britisk jord. Slaget 
er symboliseret ved enden på klansystemet og den traditionelle klasseopdeling i det 
skotske højland. 

Det er et dramatisk område at besøge, og vi fordøjer formiddagens store, historiske 
oplevelser med frokost i Inverness, som ligger ca. 20 minutter fra Culloden. 

Efter frokost kører mod Urqhuart Castle og Loch Ness. Urqhuart-slottet ligger smukt ved 
den berømte sø, men ved et mindre besøgt sted end Fort Augustus, som årligt modtager 
utroligt mange turister. 

Vi skal også opleve Commando Memorial, som er dedikeret til de britiske 
kommandostyrker, der var i kamp under 2. verdenskrig. Monumentet er en af de mest 
velbesøgte seværdigheder i Skotland – både som turistmål, men også for gamle 
krigsveteraner, som kommer forbi for at ære de faldne. Området ligger smukt placeret 
med Skotlands højeste bjerg, Ben Nevis, i baggrunden. 

Efter at have suget den flotte natur og dramatiske historie til os, kører vi mod Pitlochry. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Fisher’s Hotel i Pitlochry (eller lignende) 
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Dag 5: Frit program i Pitlochry (mulighed for vandring) 
I dag er der frit program i den charmerende landsby Pitlochry. Vi anbefaler én af følgende 
muligheder: byrundtur og shopping i Pitlochry eller vandring ved et af de nærliggende 
områder. Vi anbefaler en af tre følgende vandringer: 

Vandring 1: Vandring i det smukke landskab ved Glen Tilt og til Blair Atholl. Her vil du 
opleve gode grusstier og overkommeligt vandreterræn. Man kan tilbagelægge en relativt 
lang distance, og vi anbefaler at følge floden Tilt det meste af vejen. 

Vandring 2: Vandring ved Ben Vrackie. Området byder på meget varieret terræn, og der 
er mulighed for at vandre i helt fladt terræn, små bakker og decideret bjergterræn. 

Vandring 3: Vandring ved Kingussie og Newtonmore. Her er det nødvendigt med 
transport til området. Enten med privatchauffør eller bus. Terrænet kan, hvis det ønskes, 
være meget barskt. Stejle stigninger, halvdårlige stier og ødemarksstemning. Her bliver 
du virkelig udfordret, og området henvender sig primært til den mere erfarne hiker. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: Fisher’s Hotel i Pitlochry (eller lignende) 
 
Dag 6: Pitlochry – The Kelpies - hjemrejse 
Vi spiser morgenmad sammen i Pitlochry og tager på en kort byvandring rundt i byen. 
Her kan de sidste indkøb foretages, og vi besøger Blair Atholl, hvor de der ønsker, kan 
købe den berømte Bell’s Whisky med hjem. 

Afhængigt af flytider bevæger vi os mod Edinburgh efter middag. På vores tur tilbage til 
hovedstaden kører vi forbi “The Kelpies”, som er en 30 meter høj skulptur af to 
hestehoveder, som symboliserer formskiftende vandånder. 
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Vi ankommer til Edinburgh, og vores veje skilles; nogle rejser hjem til Danmark, mens 
andre vil rejse videre til Shetland og Orkney. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

 

 

Pris: Se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København-Edinburgh, retur 
• Transfer til/fra lufthavn 
• Overnatninger (3-stjernet hotel i delt dobbeltværelse) 
• Morgenmad alle dage 
• Transport i minibus 
• Dansk ekspertrejseleder 
• Fettercairn Distillery: tour + whiskysmagning 
• Entré til seværdigheder ifølge program (Glaims Castle, Aberdeen 

katedral, Aberdeen museum, Crathes Castle, Ruthven Barracks, Urqhuart Castle, 
Culloden Battlefields) 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør og lokalguide 
• Måltider ikke inkluderet i program 
• (Evt. eneværelsestillæg: DKK 1.080) 

 

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 


