
Solhaga brf resa till Skottland 8/9-13/9 

Tidig morgon 8 september 04.30 klev vi på bussen vid Haga centrum med målet Arlanda Airport. Ett 
litet stopp i Västerås där vår färdledare Kerstin Eriksson mötte upp. Incheckning och klockan 08.45 
lyfte Norwegians flight DY 4463 mot Edinburgh där vi landade 10,00 lokal tid. Bekväm buss väntade 
vid flyplatsen. Första stopp gjorde vi i Falkirk Wheel där vi fick se en sinnrik konstruktion, som hissade 
båtar upp alternativt ner, en nivåskillnad mellan kanalen  på 25 meter. Här passade vi också på, att 
käka lunch, en riktigt god skottsk soppa. 

  

Färden gick vidare till Queensferry, med järnvägsbron  Forth Bridge som invigdes den 4 mars 1890, av 
dåvarande hertigen av Rothesay (sedermera kung Edward VII).  Bron byggd med 55 tusen ton stål och 
8 miljoner nitar, den sista niten i guld, som placerades av hertigen själv. Bron utnyttjas fortfarande 
för fullt. 

 

Så var de dags, att styra mot staden Perth, där vi checkade in på Salutation Hotell. Efter att ha tagit 
rummen i besittning, drog alla snabbt ut på stan för lite shopping och fika. På kvällen 3 rätters 
middag och efter det, trevlig samvaro i pubben/baren. 

Onsdag 9/9 

Efter god frukost gick färden till vidare mot Crieff och Famous Grouse Experience Centre. Här fick vi 
lära oss hur whisky tillverkningen går till och naturligtvis provsmakning av skottarnas nationaldryck. 
Avslut i whiskyshoppen och här spenderade sällskapet ett  antal pund.  

 

På eftermiddagen besökte vi  drottningmoderns barndomshem Glamis Castle. De var ett riktigt 
Törnrosaslott beläget ute på landet i Forfar. Innan vi fick en guidad visning blev det sopplunch igen 
och så fanns förståss en shopp, som flera kollade noga. Återfärd till hotellet i Perth för en stunds 
avkoppling innan det åter vankades 3-rätters middag.  I baren var en dragspelande entertainer och 
stämningen förhöjdes riktigt, när Bodil drog igång en långdans bland gästerna. Tänka sig, vad Solhaga 
folket är dansanta!    

Torsdag 10/9       

Utcheckade från Salution hotell, styrde vår chaufför mot nordväst och de skotska höglandet. Första 
stopp vid Dalwhinnie Distillery, där vi ånyo fick en inblick i tillverkning av den skotska 
nationaldrycken. Besöket avslutades med shopping i whisky butiken. Vi färdades genom vacker natur 
med ett och annat fotostopp.    



 

Vid lunch, anlände vi till Speyside Heather Center.                                                                                                             

Speyside Centre, en familjedrivna 4-stjärniga turistattraktion som ligger i Cairngorms nationalpark 
mellan Grantown on Spey och Aviemore, är ett måste för varje besökare till högländerna.  Det fanns 
massor att se bl.a, 
 
• Unik Heather Story Utställning 
• presentbutik och Boutique 
• Den Wee Whisky Shop 
• Antikviteter butik 
• Ljung Leden 
• Konstgalleri 
• Garden Centre 
• Den Clootie Dumpling Restaurant 
 
Vi avslutade besöket med traditionell skotsk sopplunch. Färden gick vidare mot Inverness och söder 
ut efter den vackra Loch Ness sjön. Alla spanade med spänning efter sjöodjuret Nessie, men vi såg 
inte ens en liten krusning på vattnet efter odjuret. Incheckning på ett mysigt hotell i Drumnadrochit. 
En stunds relax, innan de bjöds trerätters middag. 

 
 
11/9  
 
Färden gick vidare söderut med ett stopp vid Fort Augustus, där vi hade tillfälle att se slussarna i 
söder Loch Ness, där vi passade på att fika. Färden gick vidare in i Glenn Coe dalen, en fantastisk 
vacker dal i de skotska höglandet, vi så faktiskt lite snö på Skottlands högsta berg/fjäll.  

 
 
Vi anlände vid 18 tiden till Glasgow, där vi checkade in på The Lorne Hotell. Lite försenad 3 rätters 
middag avslutades en dag full med naturminnen. 
 



12/9  
 
Vi checkade ut vid 10 och sen blev det en liten rundtur i Glasgow. vidare till Edinburgh där vi såg lite 
på stan tillsammans. Vi fick här egen tid, till stor glädje för alla shoppingglada resenärer. En 
upplevelse var att besöka gamla stan och Edinburgh Castle.  

 
 
 
Edinburgh Castle står på klippan Castle Rock högt över staden Edinburgh i Skottland. Slottets äldsta 
byggnad är Sankta Margarets kapell, från 1100-talet. Slottet är en blandning av fästning och 
renässanspalats. 
Incheckning på The Carlton Hotell i gamla stan, där vi käkade 3 rätters avslutningsmiddag. 
 
13/9 
 
Tidig morgon, 7.00 klev vi på bussen för färd till Edinburgh Airport, för vidare färd med flight DY 4464 
till Arlanda där vi landade lokal tid 11.30. Buss väntade och vid 16 tiden var vi åter i Solhaga. 
En härligt trevlig resa, med färdledare Kerstin Eriksson, som på ett utmärkt kunnigt enkelt sätt 
guidade oss i en vacker del av Skottland. Väl komponerad resa, lagom med allt, historia, 
naturupplevelser, whiskyproduktion inklusive provsmakning shopping god mat och naturligtvis go 
samvaro med mycket skratt.  


