Värmlands Hushållningssällskap och Värmlands Nötköttsproducenter
Lantbruksresa till Skottland 22-27 oktober 2017

Följ med på vår lantbruksresa till Skottland som bjuder på vackra landskap,
spännande historia, exklusiv whisky, färgglada kiltar och ett aktivt lantbruk.
Dag 1, söndag
Vi samlas vid 12-tiden i Karlstad för att med buss åka till Gardermoen flygplats utanför Oslo.
Norwegian flyger oss direkt Edinburgh där vi landar strax före klockan 21.00 samma kväll.
För de som reser från Arlanda går Scandinavian Airlines plan klockan 19.00 och är framme något
tidigare än Osloplanet. Flygtiden är på drygt två timmar och under flygningen sker försäljning av
smörgås och kalla/varma drycker. På flygplatsen möts vi av vår svensktalande lokalguide och skotska
buss. Eftersom det är kväll beger vi oss omgående till vårt centralt belägna Apex Grassmarket Hotel
och checkar in för två nätter. Vi bor i gamla stan invid det medeltida torg som en gång var
galgbacken, med promenadavstånd till Royal Mile och Edinburgh Castle. Middag är idag på egen
hand och är man inte hungrig utan bara törstig, prova då puben The Last Drop!

Dag 2, måndag
Efter frukost beger vi oss till vårt första studiebesök och det ligger strax söder om Edinburgh, det
kända lantbruksuniversitet Scottish Agricultural College. Det var här man klonade fåret Dolly 1997!
Här får vi en bra introduktion om nötköttsproduktion, det skotska lantbruket och vi kan ställa våra
frågor. Lunch äter vi gemensamt innan vi påbörjar vår guidade stadsrundtur med buss, i skottarnas
huvudstad Edinburgh som betraktas som en av Europas vackraste huvudstäder. Vi ser stadens många
och varierande stadsdelar och passerar bland annat Holyrood Palace, drottningens residens i
Skottland. Vi färdas också på kända gatan ”The Royal Mile”, där man kan se de medeltida husen i Old
Town och besöka den imponerande borgen Edinburgh Castle. Borgen har varit residens för alla
Skottlands kungar och drottningar genom århundraden tillbaka och alla har de satt sin prägel på
byggnaderna. Vår guide visar och berättar om den fascinerande historien. Här ges tid att på egen
hand njuta av utsikten, undersöka borgens alla skrymslen och vrår samt att till exempel titta på de
skotska kronjuvelerna. Eftermiddagen och kvällen är fri för shopping och middag på egen hand.

Dag 3, tisdag
Denna morgon efter frukost, checkar vi ut från hotellet och beger oss nordväst ut i landet. Först
stannar vi till vid fjorden Firth of Forth och ser de omtalade broarna vid staden South Queensferry.
Eftersom vi är i Skottland måste vi ju prova deras whisky och se hur produktionen går till. Vi åker till
Glenturret Distillery i Crieff, där vi får uppleva ”The Famous Grouse Experience”. Här välkomnas man
med ett smakprov av Glenturrets egen whisky och sedan väntar en guidad rundtur, där vi får lära oss
om whiskyns framställning.

Whisky är för en skotte vad champagne är för en fransman. På gaeliska betyder ordet whisky ”livets
vatten” och den framställs traditionellt på enbart korn, jäst och källvatten. Vi fortsätter vår resa i
Perthshires vackra landskap, som bjuder på sjöar, åkrar och berg; passa på att njut från första parkett
i bussen. Det börjar bli dags för mat och då passar det förträffligt med ett besök på en av Skottlands
många populära gårdar med restaurang och butik. Vi äter lunch på trevliga och
mycket poupulära Gloagburn Countryside Farmshop i närheten av Perth.
Ägarna, med sällskap av sin hund tar emot och visar oss runt. På gården odlar
man spannmål, oljeväxter, potatis och förutom betesdjuren (beef) finns ett
stort antal höns för äggproduktion. Det är eftermiddag och vi kör vidare in i ett
nytt landskap som kallas Aberdeenshire. Dagens resa slutar i Inverurie som
ligger cirka två mil nordväst om staden Aberdeen, där vi checkar in på det
trevligt lantliga Thainstone House Hotel för två nätter. På kvällen är det middag
på egen hand, på hotellet eller nere på byn. Vår trevliga busschaufför löser
transporten om så önskas.

Dag 4, onsdag
Idag blir det besök på en gård som sägs göra Skottlands godaste glass, Mackies! På gården finns
femhundra ”glada” Jersey- och Holsteinkor som vi självfallet bekantar oss med. Arealen är på 800
hektar och företaget har stort miljöfokus där vindkraft,
återanvändning av spillvatten och optimalt utnyttjande av
stallgödseln ingår. Innan lunch gör vi ett besök på ett
lantbrukskooperativ, Aberdeen Grain, som handlar med bl.a.
spannmål. En stor del av deras korn går till destillerier för
framställning av whisky. Lunchen äter vi i på anrika Meldrum house.
Dagen avrundas med ett besök på godset Haddo Estate som ägs av
Lord Aberdeen. Vi kommer att titta närmare på gårdens besättning av
Charolais, Simmental och Limousin som avlas för bästa
korsningseffekt. Vi är åter på hotellet sen eftermiddag för gemensam
middag på hotellet.

Dag 5, torsdag
Idag är det auktionsdagdags, som är traktens stora begivenhet! Vi bor på helt rätt plats för besöket.
Vår lokalguide är från trakten och känner många lokala förmågor som kommer att kunna visa oss
tillrätta då vi besöker veckans höjdpunkt i ”stan”, livdjursauktionen. Innan auktionen startar får vi en
rundvisning och vi lär oss vad som kan vara intressant att bjuda på . Därefter är det bara att försöka
hänga med i budgivningen. Lunch äter vi gemensamt med auktionsbesökarna, dvs den lokala
befolkningen. Strax efter lunch lämnar vi Thainstone
Mart och gör en kort guidad busstadsrundtur i staden
Aberdeen. Aberdeen kallas ofta Europas oljehuvudstad,
eftersom den utgör centrum för den största delen av
oljeaktiviteten i den brittiska sektorn, och större delen av
den lokala ekonomin. Vi åker vidare söderut, stannar för
ett besök på en intressant gård med Angus innan vi
checkar in på vårt nu kända hotell Apex Grassmarket.
Här lämnar vår lokalguide gruppen för denna gång och
middag på egen hand Edinburgh.

Dag 6, fredag
Idag är det dags att resa hem. Men vi hinner med lite mer eftersom vi har förmiddagen ”ledig”. Det
kanske passar med sovmorgon, vandringar i den vackra staden eller en sista shoppingrunda. Vid 12tiden kommer bussen och hämtar oss för att köra till flygplatsen.

På flygplatsen finns det också goda shoppingmöjligheter för den som inte har hunnit handla tidigare.
Planet hem till Oslo/Arlanda går via Kastrup, Köpenhamn och lyfter klockan 15.00. På Kastrup delar
gänget på sig och åker antingen till Oslo (landar ca kl 20.00) eller Arlanda (landar ca kl 20.00). På
Gardermoen väntar buss på resenärerna från Värmland och vi beräknar vara i Karlstad cirka klockan
01.00.

Pris per person i dubbelrum, flyg Gardermoen:
Pris per person i dubbelrum, flyg Arlanda:
Tillägg för enkelrum i fem nätter:

13.270:12.870:2.470:-

I priset ingår:






















Vid flyg från Gardermoen ingår en transferbuss från Karlstad via Arvika tur och retur
Flygresa med Norwegian, Oslo-Edinburgh-Kastrup-Oslo
eller
Flygresa med Scandinavian Airlines, Arlanda-Edinburgh och
med Norwegian Edinburgh-Kastrup-Arlanda
Flygskatter och avgifter
Modern turistbuss enligt program i Skottland
Svensktalande lokalguide dag 1-5
Fem övernattningar på mellanklasshotell (4*) i Edinburgh och Inverurie
Besök på åtta olika gårdar, företag och lantbruksuniversitet
Entré, föreläsning och visning av Scottish Agricultural College, (SAC))
Guidad stadsrundtur, entré och guidning av Edinburgh slott.
Entré, visning och provsmakning av whisky på Glenturret Distillery
Guidad stadsrundtur i staden Aberdeen
Entré och visning av aktionsplatsen Thainstone Mart
Fem frukostar
Fyra luncher
En 3-rätters middag på Hotel Thainstone dag 4
Måltidsdrycker; ett glas vin/öl/läsk, samt kaffe/te
Karta över regionen
Färdledare från Specialresor (lantbrukskunnig)
Resegaranti via den statliga resegarantin
Moms ingår med 2.6 %, redovisas på fakturan

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring.

Hotell i Edinburgh, 2+1 natt
Apex Grassmarket Hotel 4*
Hemsida: www.apexhotels.co.uk/apex-grassmarket-hotel

Hotell i Thainstone, Inverurie, 2 natt
Thainstone House Hotel 4*
Hemsida: www.crerarhotels.com/thainstone-house

Anmälan sker direkt till Specialresor i Karlstad på tel: 054-18 89 00 eller via e-post till
info@special-resor.se Kontaktperson på Specialresor är Anki Gell, tel: 070-640 59 83 eller
e-post: ann-catrin@special-resor.se Kontaktperson på Hushållningssällskapet är Karin
Granström. Resan sker i samarbete med Hushållningssällskapet Värmland, Värmlands
Nötköttsproducenter och Specialresor.
Antalet platser är begränsat, likaså platserna från respektive flygplats. Tidig anmälan behövs
för att säkerställa antalet resenärer för genomförande av resa. Bokning senare i mån av
plats. Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa
om antalet deltagare understiger 30 personer. Sista dag för anmälan är 30 juni.
Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom tio dagar efter
erhållen inbetalningsavi, resterande betalas senast 40 dagar före avresa.
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor
och Specialresors kompletterande villkor, finns att hämta på www.special-resor.se .
Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Exakt tid för avresa meddelas i färdmeddelandet som skickas ut till er cirka tre veckor före
avresa. Kom ihåg giltigt pass.
Välkommen med på resan!

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

Nygatan 17
652 20 Karlstad
Tel: 054-18 89 00
info@special-resor.se
www.special-resor.se

Anmälan till lantbruksresan Skottland 22-27 oktober 2017
Stavning av namn enligt pass. Var vänlig texta!
Person 1) Tilltalsnamn:

Efternamn:

_______

Person 2 Tilltalsnamn:

Efternamn:

_______

Personnummer (10 siffror): a)

b)

_______

Adress:

__________________

Postnr:_________________Ort:

__________________

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post:

_______

Dubbelrum

Enkelrum

Matallergi/Övriga önskemål:

_______

Jag/vi godkänner att få information t ex nyhetsbrev via e-post
Alternativ 1) påstigningsort: Karlstad

_______

Kil

Arvika

Alternativ 2) ej transferbuss, Arlanda flygplats

Ring in din anmälan eller e-posta uppgifterna enligt ovan.
Telefon: 054-18 89 00 (telefontid: kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00)
E-post: info@special-resor.se

