
Firmatur for Elkida AS, september 2015

Edinburgh
I oktober 2012 kåret World Travel Awards i Portugal Edinburgh til Europas

beste reisemål, og det er ikke vanskelig å se hvorfor; Storbritannias mest

besøkte by etter London har nemlig noe å tilby enhver reisende. Edinburgh er

på UNESCOs verdensarv liste og har en rik historie med gamlebyen, det

majestetiske slottet, spøkelsesturer i underjordiske gater, flere museer,

whiskey smaking og produksjon av nasjonaldrakten kilt. Men byen er også

moderne og tilbyr et rikt utvalg av serveringssteder, uteliv og shopping.

Fra Edinburgh anbefales det også å ta en dagstur til whiskey destilleri,

Stirling, vakre Loch Lomond eller ta del i "Highland games" i det skotske

høylandet.

Edinburgh er helt klart en vakker by som har noe å by på for enhver smak!

Velkommen!
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Flytider
Forslaget tar utgangspunkt i direktefly med

Norwegian. Alle tidene er lokale. 

Merk at flytider kan endres på kort varsel.

Utreise torsdag 24.09.2015 

Avreise Oslo kl. 19.50 direkte 

Ankomst Edinburgh kl. 20.40

Hjemreise søndag 27.09.2015 

Avreise Edinburgh kl. 21.10 direkte 

Ankomst Oslo kl. 23.55

Overnatting

Apex International Hotel 

Dette hotellet ligger sentralt til i Grassmarket,

et område spesielt kjent for sine mange puber

samt små koselige butikker. Edinburgh Castle

er i umiddelbar nærhet og det samme er den

kjente gaten Royal Mile.

Apex International Hotel har 169 rom samt

konferanselokaler for inntil 200 mennesker.

Programforslag

Torsdag

20:30 - 20:45 Ankomst Edinburgh

Vi ankommer Edinburgh og tar taxi, buss eller

T-bane til hotellet. Ca. 30 min kjøretur.

22:00 - 22:30 Innsjekking på hotellet

Vi ankommer hotellet og sjekker inn. For den

som ønsker seg ut i byen er det mange

serveringsteder i umiddelbar nærhet av

hotellet.

Fredag

07:00 - 10:00 Frokost på hotellet

10:00 - 13:00 Møte & lunsj på hotellet

Vi har et 2-timers møte etterfulgt av lunsj på

hotellet før vi tar turen ut i Edinburgh!

Inkludert er møteromsleie samt suppe og

sandwich lunsj.

13:00 - 18:00 Tid på egenhånd

Tiden frem til kveldens fellesarrangement er

satt av til fri disposisjon. Vi befinner oss i det

populære Grassmarket området og er i

umiddelbar nærhet til det meste Edinburgh har

å by på!

På Royal Mile finnes både severdigheter som

Edinburgh Castle og Palace of Holyroodhouse

samt uttalige små butikker og koselige

serveringssteder.

Princes Street og George Street ligger parallellt

og har uttallige butikker i enhver prisklasse for

de som ønsker å shoppe. Mellom disse to

gatene finner vi Rose Street som er en gågate

full av puber og andre serveringssteder.

18:00 - 22:00 Ølsmaking & Middag

Vi blir med på ølsmaking på "Innes and Gunn".

Bryggeriet er kjent i Edinburgh men det nye er

at man nå kan være med på ølsmaking av ekte

skots brygg!

Bryggeriet har renovert to etasjer av dette

gamle bygget for å ta i mot gjester. Her finner

du morsomme "øl-ting" overalt i bygget, som

blant annet en øltønne ved inngangsdøren.

Her er det utrolig koselig med en lun og god

stemning.

De samarbeider med noen av Skottlands beste

leverandører av mat for å vise at øl og mat går

hånd i hånd.

Etter ølsmaking blir vi servert en deilig 3-retters

middag.

Lørdag

07:00 - 10:00 Frokost på hotellet

10:00 - 14:00 Glenkinchie Distillery

Vi besøker et whisky destilleri! Vår guide møter

oss i lobbyen og blir med oss i vår private buss.

Utenfor Edinburgh ble Glenkinchie Distillery

etablert i 1824 i Glen of Kinchie, hvor det har

fått sitt navn. Malten som ble laget her ble

opprinnelig produsert for det engelske

markedet, hvor det var preferanse for en

mildere whisky enn fra det skotske høylandet.

Dette er ett ganske lite destilleri, men vi får se

hver fase av whisky prosessen.

Vi blir med til dette pittoreske destilleriet og

oppdager hemmelighetene til Skottlands

nasjonaldrikk. Det vil selvfølgelig også bli

anledning til å smake på whiskyen.

Bussen returnerer oss til Edinburgh og dagens

lunsjsted etter endt besøk.

14:00 - 15:30 Lunsj på The Black Bull

Dette er en super pub rett ved hotellet, i

bunnen av Grassmarket. Puben er populær

både blant skotter og turister og her er det
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alltid yrende liv!

Puben er spesielt godt kjent for sin atmosfære

og gode service! Maten er også god, her kan

du nyte skotsk pubmat som for eksempel "fish

and chips" og deilige saftige biffer.

Inkludert er 3-retters lunsj. Drikke kommer i

tillegg.

15:30 - 19:00 Tid på egenhånd

Resten av dagen er satt av til fri disposisjon.

19:00 - 22:00 Middag på Albanach

Albanach pub ligger på Royal mile, ikke langt

fra vårt hotell, og frister med skotske retter som

laks, fiskesuppe, fiskekake, blåskjell og haggis,

med mer. De har også 103 forskjellige typer

whisky på drikkekartet.

Inkludert er 3-retters middag. Drikke kommer i

tillegg.

Søndag

07:00 - 10:00 Frokost på hotellet

10:00 - 11:00 Utsjekking av hotellet

Vi sjekker ut av hotellet og setter vår bagasje

igjen på hotellets bagasjerom.

11:00 - 18:00 Tid på egenhånd

Dagen i dag er satt av til egentid. For den som

ønsker å shoppe er det greit å vite at

Edinburgh har søndagsåpne butikker.

Ønsker dere forslag til aktiviteter/sightseeing er

Firmatur.no gjerne behjelpelige med dette.

Edinburgh Castle er et "must" når man er i

denne byen, men det er også mye annet å se

om dere skulle ønske noen innside tips fra en

av oss som har bodd i denne byen. 

18:00 - 18:30 Avreise hotell

Vi møtes i hotellets lobby og tar taxi, buss eller

T-bane til flyplassen for avreise.

21:00 - 00:00 Avreise Edinburgh og

ankomst Norge

Pris
Forslaget tar utgangspunkt i en gruppe på 15

personer. Dersom antallet endres kan prisen

endres deretter.

Valutakursen er forholdsvis ustabil og tilbudet

tar derfor utgangspunkt i dagens kurs. Det tas

forbehold om feil samt at valutakurs,

skatter/avgifter forblir uendret.

Apex International Hotel * * * * 

Kr. 8 850,- per person i dobbeltrom 

Kr. 11 650,- per person i enkeltrom

Med vennlig hilsen

Nina Solheim 

Firmatur.no
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Restauranter

Middag på Howies, Victoria Street

Howies ligger i hjertet av gamlebyen i

Edinburgh, på trivlige Victoria Street, kun to

minutter å gå fra Royal mile ved Grassmarket.

Her skifter menyene daglig slik at de serverer

de beste og ferskeste råvarene.

Middag på Whiski Rooms

Whiski Rooms er et nytt konsept i Edinburgh.

Lokalet har en bar, restaurant samt en whisky

butikk. De spesialiserer seg i å kun servere

produkter som er laget i Skottland, så her vil få

det beste av både skotsk mat og drikke.

Her spiser vi en 3 retters meny med kaffe/te.

Annen drikke kommer i tillegg, og vi kan også

legge til en drikkepakke om ønskelig.

Middag på flotte The Dome

The Dome er en praktfull bygning med over

200 års historie som ligger i hjertet av

Edinburgh. The Dome var opprinnelig stedet

for den gamle Leger Hall, bygget og designet

av James Craig, den berømte planleggeren av

Edinburghs New Town. På et tidspunkt var det

også en bank, og bygningen har blitt smakfullt

restaurert til en stilig setting for middager,

møter m.m., som tilbyr eleganse, komfort og

service.

Vi nyter en 3 retters middag. Drikke kommer i

tillegg.

Middag på The Living Room.

The Living Room ligger i fasjonable George

Street midt i Edinburgh blant andre gode

restauranter. Innredningen har blitt beskrevet

som «Manhattan loft med en kolonial vri", som

betyr at det er mye tre, brune lenestoler i skinn

og sofistikert belysning. I det flotte

inngangspartiet ligger baren med jazz pianist,

og bak ligger spisesalen, hvor balansen

mellom komfort og stil er reflektert i den lange

menyen med noe for enhver smak.

Vi koser oss med en god 3-retters middag.

Drikke kommer i tillegg.

Middag på Ghillie Dhu

Ghillie Dhu er en restaurant og bar med sentral

beliggenhet i enden av Edinburghs hovedgate

Princes Street, og er en fantastisk plass for alle

slags arrangementer. Lokalet ligger i gamle St

Thomas Episcopal Church, en fredet bygning

som møysommelig har blitt restaurert til et

serveringssted og nattklubb / bar over tre

etasjer.

Inkludert er 3 retter middag med kaffe/te.

Annen drikke kommer i tillegg.

Lunsj på trivelige ’the Beehive Inn’ i

gamlebyen

Vi spiser en hyggelig publunsj i Grassmarkets

koselige pub/restaurant "the Beehive Inn".

Drikke kommer i tillegg.

Aktiviteter

Whisky smaking på The Scotch Whisky

Experience.

The Scotch Whisky Experience ligger på the

Royal Mile, den gamle hovedgaten som går fra

Edinburgh Castle helt ned til HM Dronningens

palass Palace of Holyroodhouse.

Vi besøker Scotch Whisky Experience for en

reise i whiskyens verden. Vi får se hvordan

whisky blir laget og underveis får vi høre

historiene bak det magiske håndverket, fortalt

av profesjonelle whiskey-rådgivere. Det blir

selvfølgelig en slurk på veien og vi blir hjulpet til

å oppdage aromaer og smaker som frister til

vår gane.

GPS Skattejakt

Den tradisjonelle skattejakten har blitt

oppdatert! Vi med på en morsom GPS og

nettbrett skattejakt i vakre Edinburgh.

Dette er den perfekte måten å utforske byen

på. Ved hjelp av en unik GPS App og de nyeste

Samsung Galaxy nettbrettene er utfordringen å

navigere rundt i byen for å knekke ledetråder,

fullføre oppgaver og tjene så mange poeng

som mulig, slik at vi får en interaktiv

sightseeing i Edinburgh. Bare når GPSen

bekrefter at vi er på rett sted vil laget kunne

aktivere oppgavene.

Hvem tar med seg firmaets heder og ære

hjem?

Cannonball Experience

Vi smaker på noe av det beste Skotland har å

by på i det renoverte Connonball House, på

Royal Mile med fantastisk utsikt til Edinburgh

Castle.

Smakingen inkluderer:

Øl og ost. Tre ulike typer skotsk øl, matchet

med Artisan ost.

Iskrem og Prosecco. To kuler med din

favoritt iskrem (16 ulike valg) med tilbehør,

og et glass Prosecco.

Sjømatfest. Det beste skotland har å by på,

servert i kjølige glass på is.

Alternativer
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Gourmetpølser: Et utvalg av gourmet

Peelham Farm servert med brioche boller

med et utvalg av hjemmelagd tilbehør,

chutney og øl sennep.

Kan med fordel kombineres med middag på

Restaurant Contini Cannonball.

Mary King's Close

"Mary King’s Close" består av mange

underjordiske rom og gater - en by under byen!

Det er kanskje vanskelig å forstå men tilbake

på 1600 tallet var dette hjertet av Edinburgh

med travle gater. Bli med til byen under byen

og se hvordan menneskene i de ulike

klasseskillene bodde og levde før i tiden - en

fascinerende historie!

Edinburgh's beste Afternoon Tea

Flotte The Colonnades ligger i "Signet Library"

midt på hovedgaten i gamlebyen, the Royal

Mile. Dette er en fantastisk te-salong som tilbyr

førsteklasses Afternoon Tea.

Aktivitetsdag på Dundas Castle

Dundas Castle er en av Skottlands vakreste

slott og er en offisielt anerkjent 5-stjerners

eksklusiv ’venue’. Slottet ble bygget i 1818 og

ligger bortgjemt i det fredelige landskapet

bestående av 1.000 hektar.

Ved ankomst deler vi oss inn i mindre grupper

og leker oss med ATV kjøring i vakre

omgivelser, Pil og bue konkurranse, mini

’Highland Games' konkurranse, og kjøring av

Land Rovere med bind for øynene! Hvem

vinner dagens aktivitetsdag og tar med seg

den gjeve medaljen hjem?

Transport til og fra er inkludert.

Aktivitetsdag på Mad Max

Vi blir hentet på hotellet og kjørt til ”Mad Max”

aktivitetspark ca. 5km utenfor Edinburgh. Dette

blir en aktivitetsdag uten like! Vi deler oss inn i

mindre grupper og konkurrerer om firmaets

heder og ære i 2 av følgende aktivteter: ATV-

kjøring, 4x4 off-road kjøring, pil & bue skyting

og leirdueskyting.

Inkludert er alt utstyr, forsikring,

sikkerhetsutstyr, hjelm, regntøy, innføring og

oversyn av profesjonelle ’Mad Maxere’ som

også holder tellingen av poeng og resultater

slik at vinnerene får sine medaljer! Det blir

også servert kaffe og te.

Transport tilbake til hotellet når festlighetene er

over.

Royal Yacht Britannia

The Royal Yacht Britannia er en av Edinburghs

mest populære attraksjoner. Denne 412 fot

lange Yachten er hjem til en fantastisk samling

av kongelige gjenstander og suvenirer som har

blitt samlet inn i løpet av hennes millioner av

sjømil i kongelig tjeneste.

Ved ankomst på Britannia vil vi gå til

besøkssenteret og få et innblikk i hvordan livet

var for besetningen. Herfra går turen over

kaien og inn i Britannia hvor vi får en selvguidet

tur med hodetelefoner. Guidingen er på flere

ulike språk.

Show at Playhouse

foreløpig ingen program

Utflukter

Stirling Castle & Glenturret Distillery

Stirling Castle er kanskje det mest

imponerende av alle skotske slott på grunn av

sin unike beliggenhet på en øde fjelltopp,

sletten som danner inngangen til det skotske

høylandet.

Mang en skotsk monark tilbrakte mye av sin tid

her, mest bemerkelsesverdige unge kong

James VI av Skottland - senere også konge av

England. Ofte kamper ble utkjempet i nærheten

av slottet og særlig i frihet kriger mot engelsk i

siste del av det 13. århundre og den tidligere

del av det 14. århundre det spilt en betydelig

rolle.

Etter besøket på Stirling Castle setter vi kursen

mot den idylliske landsbyen Crieff for å besøke

"Glenturret Distillery".

Ved ankomst nyter vi en god 2-retters lunsj på

destilleriet før omvisningen starter. Vi vil under

omvisningen få se hvordan den kjente "The

Famous Grouse" lages.

Alternativer
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