Tur til Skotland og Nordengland
6. oktober – 13. oktober 2018
Arrangeret af John Aston fra Spa Coaches og
Ann Margaret Sørensen

Vil I med på en tur til Skotland og Nordengland – så er chancen der nu!
Ta’ med og oplev den fantastiske natur, se masser af Skotsk Højlandskvæg og mød de meget gæstfrie skotter og englændere.

Og ikke mindst masser af ”hygge” på turen rundt!
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Der er flere måder at komme op ad en bakke på!

Stor gæstfrihed med fantastisk forplejning!
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I år er vi en gruppe på 4 personer - John, Ann, Maria og Søren – som vil gøre alt for, at vi får en god
tur.

.

Vi har altid en smilende buschauffør, som kan vende en stor bus på et meget lille område.
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PROGRAM for turen er:
(med forbehold for ændringer inden turens start)
Vi skal opleve dyreskuet og auktionen i Oban, Ceilidh Dance i den skotske Højlandskvægforeningen, Stirling
Castle, Falkirk Wheel, Kelpies, masser af besætningsbesøg både i Skotland og Nordengland samt selvfølgelig er der plads til lidt shopping undervejs på turen.
Vi starter med at flyve til Glasgow enten fredag aften den 5. oktober med overnatning på et hotel (eks. Holiday Inn) ved lufthavnen eller lørdag morgen meget tidlig den 6. oktober 2018, for herefter at mødes med
vores chauffør John lørdag den 6. oktober 2018, kl. 10 i Glasgow lufthavn.
Lørdag den 6. oktober 2018:
Kl. 10

Vi mødes i Glasgow lufthavn med vores chauffør John
https://www.glasgowairport.com/
Frokost på ”Green Welly Shop” i Tyndrum.
https://www.thegreenwellystop.co.uk/

Kl. 14.30

Ankomst til Oban, hvor vi skal overnatte på Perle Hotel de næste to døgn.
www.perleoban.com/perle-oban/gallery

Resten af eftermiddagen og aften er på egen hånd, hvor I har tid til at handle, besøge
Oban Destilleri - www.malts.com/en-row/distilleries/oban , spise på en af de mange
restauranter og meget mere. Der er rigtig mange ting at se i Oban og omegn.
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Søndag den 7. oktober 2018:
Kl. 10

Denne dag skal vi til dyrskue ” Highland Cattle show” på Oban Auction Mart.

Kl 19

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 8. oktober 2018.:
Kl 9.

Ca. kl 13

I dag 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?

Efter auktionen kører vi til Stirling, hvor vi de næste 3 nætter overnatter på Highland Hotel.
www.thecairncollection.co.uk/hotels/the-stirling-highland , som har alle faciliteter, som svømmebad m.m.

5

Tirsdag den 9. oktober 2018:
Vi starter dagen med at besøge Dexter og Alison Logan, Blairlogan fold, som ligger i nærheden af Stirling. Dexter har udstillet rigtig mange dyr og udstiller også i Oban, hvor I vil møde
ham.
Om eftermiddagen har vi mulighed for at se Falkirk Wheel og The Kelpies.
Falkirk Wheel
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

The Falkirk Wheel
Falkirk Wheel, der er navngivet efter den nærliggende by Falkirk i det centrale Skotland, er et roterende slusesystem, der forbinder Forth and Clyde Canalmed Union Canal. De to kanaler har en højdeforskel på 24
meter, hvilket svarer til en 8 etagers bygning. Den roterende sluse kan bære 600 tons.
Den 24. maj 2002 åbnede Elizabeth 2. af Storbritannien Falkirk Wheel.
Slusesystemet er det eneste af sin art i verden.
The Kelpies
From Wikipedia, the free encyclopedia

The Kelpies in Falkirk.
The Kelpies are 30-metre-high horse-head sculptures, standing next to a new extension to the Forth and
Clyde Canal, and near River Carron, in The Helix, a new parkland project built to connect 16 communities in
the Falkirk Council Area, Scotland.[1] The sculptures were designed by sculptor Andy Scott and were completed in October 2013.[2] The sculptures form a gateway at the eastern entrance to the Forth and Clyde canal,
and the new canal extension built as part of The Helix land transformation project. The Kelpies are a monument to horse powered heritage across Scotland. [3]
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I har fri resten af dagen til at se Stirling by, som er en skotsk købstad og tidligere befæstet
kongeby, som var Skotlands hovedstad indtil hovedstaden blev flyttet til Edinburgh. Der er også mulighed for evt. at se Stirling Castle. http://www.stirlingcastle.gov.uk/

Onsdag den 10. oktober 2018:
Om formiddagen skal vi besøge Iain & Sheena Graham, Killochries Fold,
Læs mere på flg. link: www.killochriesfold.com/
Om eftermiddagen skal vi se City of Glagow’s Pollok Fold. Det er byen Glagow, som har en
Højlandskvæg besætning i byen. For en del år siden var der tale om at stoppe med at have
Højlændere i parken. Heldigvis ønskede byens borgere forsat at have højlændere, så derfor
er der stadig dyr i parken.
Se nogle billeder fra Pollok fold her.
www.google.dk/search?q=pollok+fold&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj
Ost3u0LTYAhUCLVAKHTuVCfkQsAQIJg&biw=1210&bih=714

Torsdag den 11. oktober 2018:
Det bliver en lang dag med mange besøg og vi kører sydpå.
Første besøg bliver hos Ken og Eva Brown, Craigowmill Fold, Kinross
Læs mere på flg. link: www.highlandcattle.co.uk/Craigowmill/craigowmill_fold.html
Anden besøg bliver hos Adrian & Janice Wheelwright, Longley Herd med White Shorthorn.
Læs mere på flg. Link: http://www.whitebredshorthorncattle.co.uk/contact/index.html
Tredje besøg Hamish Irvine, Craigluscar Fold, Dunfermline.
Læs mere på flg. link: www.craigluscarfarm.co.uk
Herefter kører vi sydpå mod Newcastle til hotellet Holiday In ved Washington, hvor vi overnatter en enkelt nat. www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/washington/nclws/hoteldetail/hotelroom-rates?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-GB-_-NCLWS#scmisc=nav_hotel-room-rates_hi
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Fredag den 12. oktober 2018:
Første besøg bliver hos Gary & Mark Braines, West Edmondsley and Daisy Hill Fold, Durham.
Andet besøg bliver hos Simon & Emma Haley, Seam Fold
Overnatning på Renezvous Hotel, Skipton, som er vores sidste aften i Nordengland.
http://rendezvous-skipton.co.uk/

Lørdag den 13. oktober 2018:
Sidste besøg bliver hos Robert & Wendy Phillip’s, Hellifield Highlanders.
Læs mere på flg. link: http://www.hellifieldhighlandbeef.co.uk/
Vi kører herefter til lufthavnen Leeds/Bradford airport for at flyve hjem sidst på dagen.
http://www.leedsbradfordairport.co.uk/
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 9,5 kr. pr. £)
7700,- kr. pr. person i dobbelt værelse
3800,- kr. pr. person i tillæg for enkeltværelse
Prisen inkluderer:
7 overnatning med morgenmad alle dage
5 gange aftensmad/middag
Dyrskuefesten med middag og dans arrangeret af den skotske Højlandskvæg forening
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.
Vi flyver til Glasgow lufthavn i Skotland og hjem fra Leeds Bradford lufthavn i Nordengland.

Tilmelding til Maria Hansen – e-mail: horne@city.dk
 Foreløbig tilmelding den 1. marts 2018
 Endelig tilmelding med et depositum på 1000 kr. senest 15. april 2018
 Tilmelding efter først til mølle princippet
I er altid velkommen til at kontakte Ann på tlf. nr. 4046 3214 eller Maria på tlf. nr. 4028 8946.
Ved tilmelding har vi 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 København?
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