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Isle of Skye

Fort William

Coventry

Stratfort-upon-Avon

Glasgow

York
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WALES

ENGLAND

SKOTLAND

DAG 1 
Udrejse
Tidlig opsamling og kørsel til Hoek van Holland. Her 
går vi ombord på Stena Lines færge til Harwich. Vi 
nyder en 3-retters middag og overnatter i udvendige 
kahytter med bad og toilet.

DAG 2 
Harwich – Cambridge – York 390 km 
Morgenbuffet inden ankomst til Harwich. Besøg i den 
spændende universitetsby Cambridge og lille gåtur 
i den gamle bydel, hvor vi oplever den helt specielle 
stemning med smukke, gamle universitetsbygninger 
og grønne områder ved floden Cam. Vi kører videre til 
den gamle vikingeby York, hvor vi bliver sendt tilbage 
til vikingetiden, når vi besøger det prisbelønnede 
museum Jorvik. Overnatning i York.

DAG 3 
York – Edinburgh 340 km
Med formiddagen til rådighed spadserer vi gennem 
de hyggelige gader i York og ser bl.a. Nordeuropas 
største kirkebygning York Minster og det smalle 
stræde The Shambles. Efter tid til frokost fortsætter 
vi gennem Yorkshire mod den skotske grænse. Ophold 
i Goathland, som er en lille landsby i North Yorkshire 
og kendt som kulisse i serien Heartbeat (”Små og 
store synder”). Vi krydser grænsen til Skotland og 
ankommer til hovedstaden Edinburgh, hvor vi har to 
overnatninger tæt på byens hjerte.

DAG 4 
Edinburgh – Tattoo
Midt på formiddagen tager vi på en oplevelsesrig 
rundtur i Edinburgh og ser bl.a. den gamle middel-
aldergade Royal Mile, Newtown med de smukke 
borgerhuse fra 1700-tallet og kongefamiliens residens 

Holyrood Palace. Turen slutter ved Edinburgh Castle, 
hvorefter der er mulighed for at besøge slottet eller 
slentre en tur i middelalderbydelen. Eftermiddag på 
egen hånd – rejselederen hjælper gerne med forslag 
til oplevelser. Efter aftensmaden skal vi opleve det 
imponerende og ubeskrivelige Tattoo foran det smukt 
oplyste Edinburgh Castle. Tattoo-billet koster DKK 
445 pr. person og skal bestilles ved tilmelding.

DAG 5 
Edinburgh – Isle of Skye 380 km
Nord for Edinburgh krydser vi Forth-fjorden via en im-
ponerende hængebro og er snart i det skotske højland. 
Her besøger vi Skotlands mindste og hyggeligste whi-
skydestilleri, der naturligvis byder på en smagsprøve. 
Vi ser byen Pitlochry, der har vundet mange priser for 
sin blomsterudsmykning og er præget af traditionel 
skotsk byggestil. Vi fortsætter gennem smukke land-
skaber og nogle af Skotlands højeste bjerge og kører 
langs den berømte sø Loch Ness, hvor vi kan spejde ef-
ter det berygtede søuhyre ”Nessie”. Vi bor to nætter på 
en hyggelig lille kro, der har en fantastisk beliggenhed 
ved sundet mellem fastlandet og Isle of Skye.

DAG 6 
Isle of Skye 160 km
På Isle of Skye er der en dejlig, afslappet livsstil og 
små bygder med hvidkalkede huse spredt i det frodige 
landskab. Røde bjerge rejser sig mod himlen, mens 
Atlanterhavets bølger slår ind mod kysten. Med hele 
dagen til rådighed har vi god tid til at udforske øen. På 
den nordøstlige halvø Trotternish finder vi nogle af de 
mest specielle bjergformationer i Skotland. Vi besø-
ger øens lille, interessante frilandsmuseum, lægger 
vejen forbi slottet Dunvegan Castle, der er grundlagt 
af norske vikinger, og får mulighed for at gå på opda-
gelse i ”hovedstaden” Portree. Sidst på eftermiddagen 
er vi tilbage på hotellet og kan igen nyde udsigten over 
sundet mod bjergene på fastlandet.

DAG 7 
Fort William – Glasgow 330 km
Vi sætter kurs mod syd og besøger den lille by Fort 
Augustus, hvor “hovedgaden” er en lang række 
forbundne sluser. Frokostpause i Fort William, der 
oprindelig blev anlagt som fæstning for englænderne 
men i dag er en charmerende by med en hyggelig 
gågade. Vi fortsætter gennem ”den grædende dal”, 
bjergkløften Glencoe, og ved den smukke og berømte 
sø Loch Lomond bliver der mulighed for en sejltur. 
Overnatning i Skotlands største by Glasgow.

DAG 8 
Glasgow – Chester 460 km
Gennem frodige grønne landskaber når vi grænsebyen 
Gretna Green og besøger den gamle smedje, hvor 
grovsmeden gennem århundreder har fungeret som 
giftefoged. Vi forlader Skotland og besøger Hadrians 
Mur, der strækker sig mere end 120 km fra kyst til 
kyst tæt på grænsen mellem England og Skotland. 
Muren blev opført af romerne og er i dag en af de 
mest populære, historiske attraktioner i det nordlige 
England. Herefter kører vi til Lake District, som er et 
af Englands mest naturskønne områder med dybblå 
søer, høje bjerge og grønne dale. Vi kører over et af 
områdets højeste bjergpas og når frem til den hygge-
lige by Bowness ved Lake Windermere. Her bliver der 
tid til frokost og en slentretur ved søbredden eller i de 
snævre gader. Dagens mål er Englands måske hygge-
ligste by Chester, hvor vi bor de næste to nætter.

DAG 9 
Wales 260 km
Efter morgenmaden kører vi mod Nordwales og forbi 
flere kendte feriesteder ved nordkysten. Besøg i 

Caernarfon, hvor Wales’ største borg troner over hav-
nen og den gamle bydel. Det er her på borgen, at titlen 
Prinsen af Wales blev opfundet, og det er her kronin-
gen af Prinsen vil finde sted. Efter god tid i Caernarfon 
begiver vi os gennem den barske, forrevne Snowdon 
National Park, forbi Wales’ højeste bjergtinder og 
tilbage til Chester. Herefter mulighed for spadseretur 
i de gamle, ganske særlige gader.

DAG 10 
Stratford-upon-Avon – Coventry – Harwich  
470 km
Vi begiver os mod Shakespeares fødeby Stratford-
upon-Avon, der ligger smukt ved Avon-flodens 
bredder. Her er tid til frokost på egen hånd, inden vi 
går en tur i den mere end 800 år gamle by, hvor mange 
af husene fra Shakespeares tid stadig sætter deres 
historiske præg på byen. Først på eftermiddagen fort-
sætter vi til Coventry og besøger den imponerende, 
moderne Coventry Cathedral, som er rejst ved siden 
af ruinerne af den gamle katedral, der blev sønder-
bombet under 2. Verdenskrig. På det spændende 
bilmuseum oplever vi historien om Coventrys storhed 
og fald inden for bilindustrien. Om aftenen går vi 
ombord på Stena Lines færge i Harwich. Vi nyder en 
3-retters middag og overnatter i udvendige kahytter 
med bad og toilet.

DAG 11 
Hjemrejse 
Efter morgenmaden kører vi fra borde, og herefter går 
turen gennem Holland og Tyskland mod de respektive 
hjembyer.

England – Skotland – Wales

Fra barskt højland til  
billedskønne landsbyer
Oplev det bedste af Storbritannien fra det øde og barske skotske høj-
land til de frodige engelske bakker, fra Wales’ gamle borge og smukke 
kyster til de snævre stræder og gyder i vikingebyen York. Vi besøger 
Edinburgh, som er en af en af verdens smukkeste hovedstæder, 
oplever den berømte sø Loch Ness og kører langs The Bonnie, Bonnie 
Banks of Loch Lomond. Som et af rejsens absolutte højdepunkter har 
vi en hel dag på den fantastisk smukke ø Isle of Skye.

9 HELE 
DAGE I STOR-
BRITANNIEN

Edinburgh Den hyggelige by  
Chester

 11 DAGE FRA 12.995

BUSREJSE • 11 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

10. august 1F 13.295
24. august 1F 12.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 4.300
Tillæg for kahyt med 2 senge 300

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• Færge Holland-England tur/retur
• 8 overnatninger, heraf 2 i Edinburgh og 2 på  

Isle of Skye
• 2 overnatninger på Stena Lines færge i  

udvendige 2-køjes kahytter
• 10 x morgenmad
• 10 x aftensmad
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER ca. GBP 85 

VALUTA Pund Sterling (GBP).

VEJRET Skotland og England (gns.): aug. 20°

HOTELLER Vi benytter gode og centralt 
beliggende hoteller. Alle værelser er med bad 
og toilet. Alle har deres helt egen stil fra kroens 
charme på Isle of Skye til storbyens moderne 
hoteller i Edinburgh og Glasgow. På alle hoteller 
er forplejningen meget god. Morgenmaden er 
oftest den helt store buffet i bedste britiske stil, 
mens aftensmaden varierer mellem 3-retters 
menuer og flotte buffeter. Se mere om hotellerne 
på nillesrejser.dk/esw

ØVRIGT Medbring gerne adapter til 220V, vind- og 
vandtæt beklædning samt gode sko og evt. også 
regnslag, da paraplyer ikke er tilladt til Tattoo.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/ESW


