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12.500 kr / person 
enkelrumstillägg +70% 

8 dagar 

Upptäck Skottlands flytande guld på vår 8-dagars 
rundresa längs historiska städer, ett naturskönt 
landskap och majestätiska slott. 3 guidade 
whiskydestillerivisningar i 3 olika regioner ingår i vår 
resa. Föraren får naturligtvis en liten flaska att ta 
med för att njuta av whiskyn på kvällen. 
Färjebiljetter till ön Islay och en omfattande 
dokumentation med utflyktstips, vandringskartor, en 
detaljerad resplan och telefonassistans 24 timmar / 7 
dagar vid problem eller frågor ingår i vårt 
erbjudande. I vår resa ingår övernattningar på 3-4 
stjärniga boende med frukost. En ekonomibil med 
helförsäkring garanterar dig en säker resa i 
Skottland. Våra erbjudande kan ändras individuellt 
för att passa dina behov. Resan kan bokas varje dag 
året runt. Vi hjälper gärna med flyg till Edinburgh. 
Dag 1  
Efter överlämningen av hyrbilen besöker du de olika 
historiska sevärdheter runt om fjorden Forth som ett 
en fästning smeknamnet ”skeppet som aldrig seglade” 
och den enda roterande båthissen i världen. Du börjar 
ditt skotska äventyr på en pub i en autentisk fiskeby 
och stannar första natten utanför Stirling. 
Dag 2  
På morgonen väntar ett unikt besök till Glengoyne 
whiskydestilleri på er, känd för den långsammaste 
destilleringen i världen. Föraren får naturligtvis en 
liten flaska att ta med för att njuta av whiskyn på 
kvällen. Du fortsätter till nationalparken Loch Lomond 
var du utforskar ett naturskönt landskap under olika 
vandringar eller en båttur på Skottlands största sjö. 
Tack vare vår dokumentation upptäcker du 
natursköna panoramautsiktsplatsen otillgängliga till 
vanliga resenärer. Du anländer du till en av Skottlands 
vackraste fiskebyar där du stannar 1 natt.  

Dag 3  
Längs Storbritanniens längsta fjord upptäcker du olika 
fiskebyar innan du tar färjan till ön Islay. Islay-Whisky 
karakteriseras av sin stora torv- och röksmak som är 
speciellt framträdande i whiskysorterna från 
sydkusten. På eftermiddagen besöker du Laphroaig 
destilleri, ett av Skottlands pittoreska som ger dig 
fantastiska intryck till alla destilleringsprocesser. 
Senare upptäcker du Islay under olika vandringar eller 
utflyktsmål. Vid intresse organiserar vi gärna en privat 
och autentisk whiskyprovning. Du stannar 1 natt på 
Islay. 
Dag 4  
På morgonen kan du besöka ett annat destilleri eller 
utforska olika bukter och kustområde innan du lämnar 
Islay igen. Tillbaka på fastlandet tar du 
panoramavägen längs Skottlands västkust till du 
ankommer i Oban, västkustens största stad. Du 
stannar 1 natt i den charmiga lilla staden. 
Dag 5  
Du utforskar Oban och besöker stadens destilleri, ett 
av de minsta i Skottland. Genom det spektakulära 
höglandet upptäcker du olika sevärdheter. Du 
anländer till en viktoriansk by där du stannar 2 nätter. 
Dag 6  
Genom den pittoreska nationalparken Cairngorms 
ankommer du på den kända ”Whisky-Road” i 
Speyside-dalen var över 30 destilleri på 30 km väntar 
på dig. Du besöker ett destilleri och ett tunnbinderi, 
en unik upplevelse! På returvägen kan du utforska 
flera historiska sevärdheter som Blair slott. 
Dag 7 & 8  
Söderut passerar du bland annat en välbevarad 
nedlagd bomullsfabrik från 1700-talet och en mäktig 
fästning innan du ankommer till den skotska 
huvudstaden Edinburgh där du stannar sista natten. 

 

I priset ingår 
 

✓ 7 nätter på 3-4 stjärniga B&B och hotell 
✓ Skotsk eller kontinental frukost  
✓ Eget badrum 

 
✓ Ekonomibil 
✓ Helförsäkring och stöldskydd  

Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer 

 
✓ Färjebiljetter till ön Islay 

 
✓ Guidad whiskydestilleribesök Highlands 
✓ Guidad whiskydestilleribesök Islay 
✓ Guidad whiskydestilleribesök Speyside 
✓ Guidad besök tunnbinderi 
✓ Omfattande dokumentation med 

utflyktstips, vandringskartor och resebok 
✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar  

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomibil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskydd och en 
självriskeliminering. Det betyder att din självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad. Skador på kaross, 
fordonsdelar och tillbehör som skett under de flesta 
incidenter är täckta. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en större bil. Familjer som 
reser med minst två barn och grupper från 4 
resenärer får en gratis uppgradering. Vi samarbetar 
med internationella och välkända biluthyrningsföretag 
för att erbjuda dig högkvalitativa fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio      Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus      Volkswagen Polo, Golf 
Opel/Vauxhall Corsa      Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
✓ Helförsäkring  
✓ Ansvarsförsäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
✓ Lokala skatter 
✓ Fria kilometer 
✓ Vägkarta 
✓ En förare 

Boende  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Varför åker du utomlands om du inte vill upptäcka 
något nytt? Du vill uppleva olika människor, olika 
klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala 
och autentiska 3- till 4-stjärniga boende. Är det en 
villa i Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en 
herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca 
i Spanien, du kommer alltid att uppleva ditt 
destinationsland även när du checkar in för natten. 
Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum 
och lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare 
lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att 
säkerställa kvalitet, komfort, renhet och gästfrihet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Våra boende i Skottland (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


