
1 
 

Tur til Vestskotland 
 

3. oktober – 10. oktober 2016 
 

Arrangeret af John Aston fra Spa Coaches 
og Ann Margaret Sørensen 

 

 

Mød Folk og fæ i Skotland 

Ta’ med og oplev den fantastiske natur, se masser af Skotsk Højlandskvæg og møde folket – de herlige 

skotter. Vi skal også se får, vindmøller, whisky destillerier, store gamle slotte og haver, små hyggelige havne 

og meget mere på de små snoede veje i Skotland.  

 

 

 

Og ikke mindst masser af ”hygge” på turen rundt! 
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Ann Margaret Sørensen og busselskabet Spa Coaches har arrangeret en tur til Skotland i efteråret 

2016 for medlemmer af Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg i Danmark og de andre nordiske 

avlsforeninger for Skotsk Højlandskvæg og andre interesserede i turen. 

 

Busselskabet Spa Coaches v/ chauffør John Aston vil tage os med på en tur rundt i 

Vestskotland, hvor turen bl.a. går ud til øen Mull. 

 Ann Margaret Sørensen 

 

PROGRAM for turen er: 
(med forbehold for ændringer inden turens start)  

 

Vi kan starte med at flyve til Glasgow enten søndag aften den 2. oktober med overnatning på et hotel (eks. 

Holiday Inn) ved lufthavnen eller mandag morgen meget tidlig den 3. oktober 2016, for herefter at mødes 

med vores chauffør John mandag den 3. oktober 2016, kl. 9 i Glasgow lufthavn. 

 

Mandag den 3. oktober 2016: 

 

Kl. 9 Vi mødes i Glasgow lufthavn med vores chauffør John. 

 

  Første besøg er hos formanden Tom Thomsen for den skotske - Highland Cattle Society - 

 som har Woodneuk Fold, sammen med hans far William Thomsen.  

  

 Woodneuk Fold blev startet i 1954 af Toms bedstefar, som også hed Tom. 

  

 Vi kan se navnet Woodneuk i afstamningen på dyr her i Danmark, fordi der er importeret en 

 del dyr fra Woodneuk Fold igennem tiden. 

 

 Læs mere om Woodneuk Fold på hjemmesiden: www.woodneuk.com  

 

 

 

  Efter frokost besøger vi Stephen & Rosemary Hunter, Hunter’s Fold. 

 (mere information om denne besætning senere) 

  Overnatning på hotel Dunblande Hydro Hotel 
  

http://www.woodneuk.com/
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Tirsdag den 4. oktober 2016: 

  På anden dag starter vi med at besøge Benmore Fold. 

 Benmore Fold blev etableret tilbage i 1946. 

 Læs mere om Benmore Fold på hjemmesiden: http://www.auchlyne.co.uk/#!farming/c1a9w  

  Skotland har jo utrolig mange store og mindre gamle slotte. Nogle er beboet og andre er rui-

 ner i dag. Om eftermiddagen skal vi besøge det store slot - Inveraray Castle og park, hvor vi 

 får mulighed for at besøge både slottet og parken. 

 

Inveraray Castle og park 

 

Læs mere på hjemmesiden: 

http://www.inveraray-castle.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Overnatning på Lochfynne Hotel & Spa. 

 

Onsdag den 5. oktober 2016: 

  På tredje dagen skal vi hele dagen besøge Ormsary Fold, hvor vi skal se Højlandskvæg, får 

 og vindmøller. Læs mere på hjemmesiden: http://www.ormsary.com/farms.asp  

 (mere information om denne besætning m.m. senere) 

  Efter besøget kører vi til færgen i Oban for at sejle over til øen Mull. 

  Overnatning på Tobermory & Western Isles Hotel. 

 

Torsdag den 6. oktober 2016: 

  Om formiddagen besøger vi Glengorm Castle Fold. 

 Læs mere om Glengorm Castle Fold på hjemmesiden: http://www.glengorm.co.uk/history.htm  

  Om eftermiddagen besøger vi Cailaich Fold. 

 Læs mere om Cailaich Fold på hjemmesiden: http://www.cailaichhighlanders.co.uk/  

  Overnatning på Tobermory & Western Isles Hotel. 

 

Fredag den 7. oktober 2016: 

  Vi starter med at besøge Hugh Mac Phail’s Calachally Fold. 

 (mere information om denne besætning senere)  

  Dernæst besøger vi Donald MacGillivray & Pennygown Fold 

 Læs mere på hjemmesiden: http://www.pennygown-highland-cattle.co.uk/  

  Ardura Estate, som også har Højlandskvæg 

 (mere information om denne besætning senere)  

  Sidst på dagen sejler vi tilbage med færgen Craignure and Calmac Ferry til Oban 

  Overnatning på Caledonian Hotel i Oban de næste 3 nætter 

 
  

http://www.auchlyne.co.uk/#!farming/c1a9w
http://www.inveraray-castle.com/
http://www.ormsary.com/farms.asp
http://www.glengorm.co.uk/history.htm
http://www.cailaichhighlanders.co.uk/
http://www.pennygown-highland-cattle.co.uk/
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Lørdag den 8. oktober 2016: 

 Fri hele dagen. Her er I på egen hånd, hvor I har tid til at handle/shopping – vandreture – 

 besøge Oban Destilllery og meget mere. Der er rigtig mange ting at se i Oban og omegn. 

 Læs mere om Oban på hjemmesiden: http://www.oban.org.uk/   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 9. oktober 2016:   

  Denne dag skal vi til dyrskue – Highland Cattle show – på – Oban Auction Mart. Der kommer 

 normalt over 100 dyr på dyrskuet. 

 

 

 

  Om aften deltager vi i dyrskuefesten arrangeret af den skotske Højlandskvæg forening. 

 (Highland Cattle Society - Ceilidh Night with dinner) – med spisning, uddeling af pokaler til 

 avlere, som har vundet med deres dyr og det hele sluttes af med skotsk folkedans. 

  

Mandag den 10. oktober 2016.: 

  Sidste dag på turen skal vi se auktionen over Skotsk Højlandskvæg. Det er rigtig 

 spændende at se, hvordan dyrene, som er blevet bedømt dagen før på dyrskuet, bliver solgt 

 på en auktion. Bliver det bedste dyr på dyrskuet dagen før - også solgt til højeste pris? 

 

 

http://www.oban.org.uk/
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 Efter auktionen kører vi direkte til Glasgow Airport for at flyve hjem. 

 

Detaljeret program følger senere, da jeg endnu ikke har fået så mange oplysninger om alle de besætninger, 

som vi skal besøge. 

 

Pris:  

(Der tages forbehold for kursændringer – pt. er kursen sat til 10 kr. pr. £) 

 8300,- kr. pr. person i dobbelt værelse 

 1500,- kr. pr. person i tillæg for enkeltværelse 
 

Prisen inkluderer: 

 7 overnatning med morgenmad alle dage 

 4 gange aftensmad/middag 

 Indgangsbillet til Inveraray Castle 

 Dyrskuefesten med middag og dans arrangeret af den skotske Højlandskvæg forening 

(Highland Cattle Society Ceilidh Night with dinner) 

 Transport til og fra øen Mull 

 God forplejning og transport med Spa Coaches ved chauffør John. 

 

Priserne er eksklusiv flybillet. 

 

Du kan selv bestille en flybillet eller være med i en gruppebillet. 

Hvis du bor Uden for Danmark, skal du selv bestille en flybillet. 

 

Tilmelding senest 4. juli 2016 til Ann Margaret Sørensen, på e-mail: ama@seges.dk 

(Tilmelding efter først til mølle princippet) 

 

Ved tilmelding har jeg brug for: 

 Fulde navn (som i passet) 

 Adresse 

 E-mail adresse 

 Mobil tlf. nummer 

 Ønsker I at bestille flybillet selv – ja eller nej 

 Ønsker I at være med i en gruppebillet – ja eller nej 

 Hvis I ønsker at deltage i gruppebillet - Hvilken lufthavn vil I gerne flyve fra? Billund, Aalborg eller Kø-

benhavn? 

  

 

  

mailto:ama@seges.dk

