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Drög að ferð LBE um Skotland 17.-22.10 2018 
 
17.10. Flogið til Glasgow með flugi FI-430 klukkan 07:35 og lent þar klukkan 10:40. 

Ekið til norðurs með Loch Lomond, sem er stærsta stöðuvatn á 
 

 
á
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Bretlandi og síðan eftir vesturströnd Skotlands með viðkomu í Glen Coe 
(Táradal) til bæjarins Fort William, sem stendur við rætur Ben Nevis, hæsta 
fjalls Bretlands. Þaðan er svo ekið meðfram stöðuvatninu fræga Loch Ness til 
Inverness þar sem við munum gista næstu 3 nætur. Kvöldverður á hóteli.  

  
 

 
   
18.10.  Frjáls dagur í Inverness. Síðdegis er ekið að Loch Ness og farið í siglingu á 

vatninu. Þar reynum við að koma auga á  vatnaskrímslið “Nessie” sem sást 
síðast árið 1996, svo  vitað sé. Lent við rústir Urquhart kastala og  ekið þaðan 
um sveitir áður en  haldið er aftur til Inverness. Kvöldverður á hóteli. 

 
 



 
 
 

 
  

 
 
19.10. Farið í dagsferð um svæðið sem kennt er við ána Spey. Hér er að finna litrík 

þorp og bæi og fagurt landslag en ekki síst er Speyside þekkt fyrir 
viskíframleiðslu. Á leið þangað lítum við við á vígvellinum á Culloden-heiði, 
þar sem uppreisnarher Hálendinga beið afhroð gegn her konungs árið 1746 í 
síðustu stórorrustu sem háð hefur verið á brezkri grund. Þaðan er haldið til 
Elgin, sem er sögufræg borg og hefur oft verið nefnd “minnsta borg 
Skotlands” og einnig viskí-höfuðborg veraldar”.  Við gefum okkur svolítinn 
frjálsan tíma til að litast um í Elgin. Síðan er haldið til Fochabers en þar eru 
höfuðstöðvar skozka matvæla fyrirtækisins Baxter’s og þar er hægt er að 
kynnast framleiðslu þeirra. Síðdegis er síðan ekið um Rothes og til Dufftown. 
Sagt hefur verið að “Róm sé byggð á hæðum sjö en Dufftown standi á kötlum 
sjö”. Reyndar er það svo að í dag eru viskí-eimingarstöðvarnar í Dufftown níu 
talsins. Við stönzum í þessum áhugaverða bæ og heimsækjum eitt 
eimingarhúsanna, kynnumst framleiðslunni og brögðum á veigunum.  Komið 
aftur til Inverness í lok dags. Kvöldverður á hóteli. 

 
 

   
 
20.10. Ekið frá Inverness um hálandabæinn Pitlochry og borgina Stirling til 

Edinbogar. Við skoðum Stirling kastala, sem áður var konungsaðsetur. Á 
völlunum þar fyrir neðan er Stirling brú þar sem her William Wallace sigraði 
her Englendinga í fyrstu frelsisstríði Skota og er yrkisefni stórmyndarinnar 



„Braveheart“. Þegar til Edinborgar kemur förum við í stutta skoðunarferð og 
höldum síðan að Hótel þar sem við gistum næstu tvær nætur. Sameiginlegur 
kvöldverður. 

 

    
 
21.10. Frjáls dagur í Edinborg.Sameiginlegur  kvöldverður. 
 
22.10.  Haldið til Glasgow-flugvallar um klukkan 10:00 og flogið heim með FI-431 

klukkan 13:55. Lent í Keflavík klukkan 15:15. 
 
Áætlað verð á mann: 170.500,-  
Innifalið í verði 

•  flug og flugvallaskattar    

• gisting í tveggjamanna herbergi  

• morgunverður  

• kvöldverður  

• allur akstur og skoðunarferðir samkvæmt lýsingu  

• heimksókn í viskíeimingarstöð  

• Sigling á Loch Ness og aðgangur í Urquhart kastala. 

• íslenzk fararstjórn  
Verð miðast við gengi og forsendur 31.01. 2018 og 35 greiðandi farþega. 
Aukagjald fyrir einsmanns herbergi er 41.200,- 
Varðandi aðra skilmála vísast í “almenna ferðaskilmála” á heimasíðu okkar ferdir.is. 
 
   
 
  


