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 *Fly *Hotell *Sykkelturer *Firmareiser *Storbyferier * Elvecruise *Tematurer *Individuelle *Fagtur 

 
DAG 1 Onsdag 25. juli  SVG - EDINBURGH M. CHARTER –SIGHTSEEING - PERTH 
Kl.08.00  Fremmøte Stavanger Lufthavn.   
Kl.09.30 Flyavgang direkte til Edinburgh med Charter.  
Kl.10.15 Med buss drar vi og møter vår byguide for å oppleve Skottlands hovedstad  
  Edinburgh. Vi ser The Royal Mile når vi kjører fra Holyrood Palace og opp 
  til kjente Edinburgh Castle, hvor Military Tattoo foregår hvert år.  
  Vi hører byens historie, ser severdigheter på turen gjennom Princes Street 
  med det kjente Scott monumentet etc.  
Kl.13.00 Spiser vi 1 retters lunsj inkl. 1 drikke pr person . 
Kl.14.30 Drar vi nordover over nybroa over fjorden The Fourt of Fith og ankommer 
  etter en flott opplevelse av landskapet rundt Edinburgh på vei til Perth.  
  Underveis nyter vi frodige grønne beitemarker og i vakkert bølgende  
  landskap i området mot Perthshire, som området heter.  
Kl.16.30 Innsjekk på vårt Hotel Station i Perth.  
Kl.19.30 Felles middag i egen sal med 1 drikk inkludert pr person.  
  - innsjekk og middag på hotellet. 
 
 

DAG 2 Torsdag 26. juli   PERTH  - EDINBURGH  - STIRLING - Gardsbesøk forslag  
Kl.07.00  Frokost inntas på hotellet vårt.  
Kl.07.00  Frokost på hotellet. 
Kl.09.00 Vi samles for å dra på utflukt i Perthshire området. Her er stort utvalg i 
  garder med kombinert drift kjøttfe og saueavl. Saueavl og godt  
  avlsmaterial opptar bøndene. Her er kåringer og auksjoner av topp værer 
  som selges over hele skottland og i tillegg  til Irland og Nord Irland. Vi har 
  flere kontakter i området og kommer tilbake til besøkene i senere  
  program. Sau, kjøttfe og mjølkeku står på programmet.  
Kl. 13.00 Lett lunsj serveres inkl. 1 drikk  
  Ettermiddagen bytter vi gardsbesøk.   
Kl.17.00 Forventes å være tilbake til vårt hotell.   
Kl.19.30 Middag på hotellet vårt –1 drikk inkludert i prisen.    
 
Dag 3   Fredag  27. juli  PERTH - Gårdsbesøk garder sau - Blair Atholl Castle   
Kl.07.00  Frokost på hotellet  
Kl.10.00 Avreise til Atholl Estate hvor den 12. Duken of Atholl sine ansatte  
  administrerer gardsdrift og slottet Blair Atholl. Disse ligger i  Perthire 
  PH18  - 5th Pitlochry.  
  På garden har de sau, hjorte-oppdrett og kjøttfe. Anlegget på garden er 
  og tillaga for store og staselige ride-turneringer.  
  I tillegg til garden er han eier av Blair Atholl slott og er eneste i  
  Skottland som har egen arme som kalles The Atholl Highlanders – dette 
  ble i sin tid velsignet av Dronning Viktoria etter sitt besøk der i 1844.  
  På vår runde ser vi dyra på beitemark og får innblikk i drifta til en av  
  disse rike.  
Kl.13.30 Lunsj inkl. 1 drikke.   
Kl.15.00 Besøk, omvisning og smaksprøve i Blair Atholl Whiskey Destilleri eller 
  Famous Grouse Whiskey Destilleri  - begge ligger i Perth Shire.  
Kl.16.30 Retur med buss til vårt hotell i Perth. 
Kl.19.30 Felles middag inkl. 1 drikk  
 

 
Fakta om Skottland: 
Offisielle språk: Engelsk (de fac-
to), skotsk, skotsk gælisk  
Hovedstad: Edinburgh  
Styreform: Førsteminister: 
Alex Salmond 
Areal:   78 782 km² 
Befolkning:  5 062 011 
Valuta: Skotske/Engelsk 
Pund     Pund £ ca. kr. 9.50  
 
Nasjonalsang:  
God save the Queen 
HUSK: Reiseforsikring som inkl. 
avbestilling ved sykdom. 
 

 
EU helsekort på trygde-kontoret. 
Pass må være gyldig minst 3 
mnd. etter hjemkomst 

 

Foreløpig program! 
2018 SAU og GEIT TIL SKOTTLAND   

 

Fly tur  - retur med charterfly - dersom vi blir nok folk.  
Fra 25.  - 30 juli  

 

Skottland er landet med landskap som minner om vårt. De har kanskje de beste kjøtt feraseneog sauerasene 
å vise oss. Naturen taler for seg vakkert irrgrønt landskap med flittige beitedyr som holder skog og kratt i 
sjakk. Her får vi faglig påfyll med gardsbesøk både i høyland og i lavland. Sauegardsbesøk hører med- ofte 
er de kombinert med kjøttfe og kjøttproduksjon. Vi velger å fly inn til Edinburgh og hjem fra Aberdeen for å 
få maks ut av dagene i Skottland  - Velkommen på tur!! Det sentrale lågland og det skotske høyland står på  
programmet med faglig påfyll.    

ABERDEEN 

http://www.nsg.no/
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Dag 4   Lørdag 28. juli   PERTH  - Rolig dag med egenopplevelse i sentrum 
Kl.07.-10.00 Frokost på hotellet. 
  Dagen er til egen disposisjon. Perth er en hyggelig by med mange  
  muligheter for både turgåing og shopping. Likeledes er det kort vei til 
  flott turterreng.  
  Lunsj spises på egen hånd i en av byens mange restauranter.  
Kl.19.30 Vi samles til felles middag på vårt hotell inkl. 1 drikk ( øl/vin/brus.)   
 
Dag 5  Søndag 29. juli  PERTH  - BLÅTUR - HØYLANDET — INVERNESS  
Kl.07.-09.00 Frokost på hotellet. 
Kl.09.00 Busstur nordover mot Inverness - Nessie senteret   
Kl.13.00 Lunsj 1 rett inkl. 1 drikk   
Kl.17.30 Vel tilbake til hotellet vårt i Perth.  
Kl.19.30 Middag på vårt hotell inkl. 1 drikke 
  
Dag 6   Mandag 30. JULI PERTH  -  ABERDEEN  - STAVANGER   
Kl.07.-09.00 Frokost på hotellet. 
Kl.09.15 Avreise med buss vestover mot Aberdeen. På veien besøker vi  garden 
  som er til hørende James Hutten forskningssenter i Dundee. Garden   
  ligger  med sitt areal fra 120 meter til 450 meter over havet. Området 
  kalles Grampien Fothills og heter Glensaugh og her driver de med  
  kjøttfetypen Blue Grey, 400 Scottish reine Black Face, 500 Texel  
  krysninger samt 100 hjort.  
Kl.13.00 Felles lunsj 1 rett inkl.1 drikk pr pers.  
Kl.14.30 Avreise til Aberdeen for innsjekk med vår charter.   
Kl.18.00 Flyavgang fra Aberdeen med Charter    
Kl.19.30 Vi lander på Sola    
 

 
Pris pr. person ved ca. 40 pr buss ( forbehold om totalantall )  kr. 14 900,-    
 
Prisen inkluderer        Tillegg:  
* Fly SVG - EDI  - ABZ  - SVG inkl. flyskatter –Charter  * Enkelt kr. 1900,-       
* Servering av mat pluss drikk og kaffe t/r ved charter * Entreer utenom program 
* Bussbruk iflg. program i 5 dager med skotsk sjåfør * Entre Edinburgh Castle 
* 5 overnattinger inkl. skotsk frokost       
* 5 x 3 retter middag inkl. 1 drikke øl, vin eller brus     
* 5 lette lunsjer inkl. 1 drikk  
* Sightseeing i Edinburgh med norsktalende byguide 
* Blåtur til Høylandet   
* Gardsbesøk iflg. program kjøttfeprodusenter, sau etc.        
* Entre og omvisning på Blair Atholl slott 
* Besøk på Whisky destilleri eller Famous Grouse ( kapasitets spørsmål?  )    
* Reiseledere ( 1 pr buss fra Idèreiser AS )    
 
Første mann til mølla  - prinsippet!  Påmeldingsfrist 19. november.  
 
 

Ved påmelding:       
Navnet slik det står i passet, fødselsdato og år, passnummer og passets  
gyldighet. Dette grunnet at gruppen skal til Skottland som ikke er i Schengen.  
 
Det er høysesong i Skottland og vi har således er begrensa antall enkeltrom.  
 
 

Påmelding til Leif Matnisdal:    tlf. 91 88 61 65  Mail: lematnis@online.no 
Påmelding til Torill Undheim:    tlf. 95 79 21 07 Mail: torill.undheim@nortura.no 
 
HUSK: Sjekk din reiseforsikring.  
 
Forbehold om antall i forhold til hvilke flyselskap vi skal benytte. Charter kan være mulig iflg. 
Program dersom vi får med minst 130 personer er dette mulig med pris gitt i tilbudet. Ellers 
vil rutefly kunne tilbys. Vedr opplegget må vi ta forbehold om endringer vedr. fly, dag til dag 
program når påmeldinger foreligger og bøndene bekrefter at dagen passer for dem. Vi tar og 
forbehold om miljøavgift, oljeavgifter forsinkelser etc. Strengere regler hos flyselskap, hotell 
og leverandører gjør at depositum ikke er refunderbart.    

 
 
Fakta om Skottland: 
Offisielle språk: Engelsk (de facto), 
skotsk, skotsk gælisk  
Hovedstad: Edinburgh  
Styreform: Førsteminister: 
Alex Salmond 
Areal:   78 782 km² 
Befolkning:  5 062 011 
Valuta: Skotske/Engelsk Pund   
  Pund £ ca. kr. 11.40  
 
Nasjonalsang:  
God save the Queen 
HUSK: Reiseforsikring som inkl. 
avbestilling ved sykdom. 
 

 
EU helsekort på trygde-kontoret. 
Pass må være gyldig minst 3 mnd. 
etter hjemkomst 


