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Lentoaikataulu:  
22.5.2019 Helsinki – Edinburgh 08:10 – 09:00 

26.5. Edinburgh – Helsinki 18:40 – 23:10 

Matkan hinta:  

1445 €/hlö 2 hengen huoneessa. 

Hintaan sisältyy: 
 majoitus aamiaisineen 

 illallinen x 4 

 lounas x 1 

 kuljetukset ja sisäänpääsyt ohjelman mukaisesti 

 suomenkielinen opas matkan ajan 

Lisämaksusta: 
 1-hengen huone 220€ 

 yhteinen kuljetus Hämeenlinnasta lentoasemalle meno-paluu 

 

 

Ennakkomaksu 200€/hlö erääntyy maksettavaksi viikon päästä varauksesta ja loppumaksu 45pv ennen matkaa. 

Paikkoja rajoitetusti. 
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Keskiviikko 22.5.2019 - Tervetuloa Skotlantiin! 
 
Lennämme Finnairin aamulennolla Edinburghin, jossa meitä on vastassa suomenkielinen opas. Suuntamme heti 
lentokentältä ensimmäiseen vierailukohteeseemme Royal Britannia kuninkaalliselle huvijahdille, joka kuljetti 
kuningasperheen jäseniä yksityisillä ja virallisilla vierailuilla vuosikymmenten ajan. Tällä aluksella mm. Kuningatar 
Elizabeth II ja Prinssi Philip vierailivat Suomessa presidentti Kekkosen vieraina. Vierailun jälkeen on omatoiminen 
lounastauko sekä opastettu kaupunkikierros. Illallinen hotellissa. 
 

 
© Marc Millar VisitScotland     

 
 

Torstai 23.5.2019: Floors Castle ja Rosslyn – kappeli 

 

Aamiaisen jälkeen suuntaamme aaltoilevista kukkuloista ja vehreistä maisemista kuuluisalle Bordersin rajaseudulle. 

Vierailemme upeassa Floors Castle – linnassa, joka on Skotlannin suurin, edelleen asuttu yksityiskoti. Roxburghe -

suvun omistuksessa olevassa linnassa Yorkin Herttua prinssi Andrew kosi aikoinaan Sarah Fergusonia. Linnan 

taidekokoelma on vertaansa vailla ja kauniin muotopuutarhan lisäksi alueella on viehättävä 1,5 hehtaarin suuruinen 

muuripuutarha.  

 

   

Floors Castle © Visit Scotland 
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Paluumatkalla poikkeamme keskiajalta peräisin olevaan Rosslyn – kappeliin, joka on ehkä nykyisin parhaiten 

tunnettu elokuvan ” Da Vinci-koodi” filmauksista. Aamiainen ja Illallinen hotellissa. 

   

Roslyn Chapel © Visit Scotland 

 

 

Perjantai 24.5.2019: Falkirk, Loch Lomond, Glencoen laakso, Loch Ness ja 

Urquhartin linna 

 

Aamiaisen jälkeen kirjaudumme ulos hotellista ja otamme tavarat mukaan. Matka jatkuu Skotlannin kauneimmalle 

alueelle, Ylämaahan. Alkumatkasta pysähdymme Falkirkissa, jossa ihastelemme 30 metriä korkeita 

hevosenpäämonumentteja.  Kauniit vetehishevoset eli skotlantilaisittain kelpiet olivat taiteilija Andy Scottin 

patsashankkeen innoituksen lähde. Matkamme jatkuu Loch Lomond – vuoristojärvelle, jota ympäröi Trossachsin 

kansallispuisto. Päivän näyttävimmät maisemat tarjoaa vuoristoinen Glencoen laakso, klaanisotien surullinen 

taistelupaikka, joka maisemallisesti ja historiallisesti on yksi Skotlannin vaikuttavimmista paikoista.   Pysähdymme 

Kaledonian kanavan varrella sijaitsevassa Fort Augustuksen kylässä, jossa jää aikaa syödä omatoiminen lounas 

jossain kylän monista pubeista tai kahviloista.  Matka jatkuu Loch Ness-järvelle, jossa pysähdymme ihailemaan 

upeaa järvinäköalaa sekä Urquhartin linnaraunioita.  Tarun mukaan juuri tämän linnan raunioiden alla olevassa 

luolassa kerrotaan Loch Nessin hirviön, ”Nessien”, elävän. Illalla saavumme Invernessin kaupunkiin, jossa yövymme.   

Aamiainen ja illallinen hotellissa.  

 

   

Falkirk © Visit Scotland                         Urquhartin linna © Visit Scotland                       Fort Augustuksen kylä © Visit Scotland 
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Lauantai 25.5.2019:  

Cairncormsin kansallispuiston, Blair Castle ja Blair Athol viskitislaamo  
 

Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja jatkamme matkaa läpi jylhän Cairncormsin kansallispuiston. 

Jätämme kauniin Ylämaan alueen ja suuntamme kohti Blair Castle linnaan, joka on ollut Atholl -perheen 

omistuksessa jo yli 700 vuotta. Sen asukkaat ovat nähneet niin myrskyisiä taisteluja kuin pitkiä rauhan aikojakin. 

Linnassa on 30 kaunista, 1700 -luvun tyyliin sisustettua huonetta. Matka jatkuu päivän toiseen vierailukohteeseen, 

Blair Athol – viskitislaamoon, joka on yksi maan vanhimmista toimivista tislaamoista. Esittelykierroksen jälkeen on 

mahdollisuus maistaa tunnettua 12 vuotta vanhaa Blair Atholin viskiä. Tämän jälkeen ajamme Pitlochryn kylään, 

jossa aikaa tutustua tähän viehättävään vilkkaaseen pieneen kylämiljööhön. 

Pitlocherystä ajamme maaseutuhotelliin, jossa vietämme 

viimeisen yömme. Aamiainen ja illallinen hotellissa. 

 

 

 

 

© Visit Scotland 

 

Sunnuntai 26.5.2019: St Andrew 
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme matkaamaan kohti lentokenttää. Ennen kotimatkaa 

käymme vielä golfin syntysijoilla St. Andrewissa, jonne perustettiin maailman ensimmäinen golfklubi perustettiin. St. 

Andrewissa prinssi William ja Cathereine kävivät yliopiston.  Yhteisen lounaan jälkeen matka jatkuu Edinburghin 

lentokentälle. Matkalla näemme kuuluisan Forth-vuonon ylittävän Forth Bridge-sillan.  Lennämme Finnairin 

iltalennolla Edinburghista Helsinkiin.  

 © Visit Scotland 

Nautimme yhteisen lounaan iltapäivällä ennen paluuta Edinburghin lentokentälle. 
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Kiertomatkan hotellit: 
 

BEST WESTERN BRUNTSFIELD HOTEL 3* (22.- 24.5.2019) 
69 Bruntsfield Place, Edinburgh, Lothian EH10 4HH 

   
Suosittu, kauniisti restauroitu 3* hotelli aivan puiston vieressä olevassa kaupunkitalossa. Hotellista pääsee 

Edinburghin ydinkeskustaan kätevästi joko kävellen (20 min), bussilla (10 min) tai taksilla (5min). Hotellissa on baari, 

ravintola, kokoustilat sekä 73 hyvin varusteltua makuuhuonetta: mukavuudet, puhelin, televisio, teen- ja 

kahvinkeittovälineet, housuprässi. 

BW Inverness Palace Hotel 3* (24 - 25.5.2019) 
8 Ness Walk, Inverness 

 
Kolmen tähden keskustahotelli Ness-joen varrella. Mukavuuksin varustetuissa huoneissa on tv ja puhelin. Yleisissä 

tiloissa on ravintola, baari ja hyvin varustettu vapaa-ajan keskus uima-altaineen ja saunoineen. 

The Macdonald Loch Rannoch Hotel, Kinloch Rannoch 3* (25. -26.5.2019) 
Perthshire PH16 5PS 

   

Macdonald Loch Rannoch Hotelli sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Loch Rannochin tuntumassa, 250 hehtaarin 

alueella maaseudun suojassa.  

Hotellissa on 49 hyvin varustettua huonetta, viihtyisä baari, ravintola, sekä kuntosali ja vapaa ajan keskus. 
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