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DAGSPROGRAM                                    RESEARRANGÖR: SCANDORAMA 

Dag 1, söndag: Vi bekantar oss med varandra 
Malmö - Krefeld: Avresa från Malmö via Öresundsbron och färjan från Rödby till Puttgarden. Vidare genom Tyskland och 
på kvällen checkar vi in på bekväma Mercure Hotel i Krefeld, där middagen snart är serverad, ca 75 mil. 

Dag 2, måndag: Från Calais till Dover 
Krefeld - London: Vi upplever både Holland och Belgien på vår väg till Frankrike. Vid lunch tar vi färjan från Calais till 
Dover. På eftermiddagen når vi världsmetropolen London där vi checkar in på centralt belägna St Giles Hotel, ca 55 mil. 

Dag 3, tisdag: Saxare & vikingar 
London - York: I dag färdas vi norrut genom England, passerar Robin Hood's Nottingham och når snart York som i mer 
än 2 000 år varit huvudort i norra England. Under eftermiddagen checkar vi in på trevliga Ibis Hotel Centre i York, ca 34 
mil. 

Dag 4, onsdag: Välkommen till Skottland 
York - Edinburgh: Resan går vidare genom norra Englands storslagna landskap. Första stoppet gör vi i Durham där vi 
beundrar den normandiska katedralen. Vi åker sedan genom den praktfulla nationalparken Northumberland och över 
gränsen till Skottland. Dagens mål är skottarnas stolta huvudstad Edinburgh, ca 34 mil. Här checkar vi in på uppskattade 
Hotel Ibis Centre South Bridge med bekvämt promenadavstånd till många av stadens sevärdheter. För dig som reser 
med oss i augusti väntar en spännande kväll med färgglada militärparader och rytmisk musik, The Royal Edinburgh 
Military Tattoo. Reser du vid en annan tidpunkt erbjuder vi en fartfylld skotsk afton. 

Dag 5, torsdag: Magnifika Edinburgh  
Edinburgh - Drumnadrochit: Vill du uppleva de bästa bitarna av Edinburgh och få veta mer om stadens historia ska du 
följa med på morgonens stadsrundtur. Vi fortsätter sedan vår resa upp i det skotska höglandet och genom 
Scandoramaguidens inspirerande berättelser får vi inblick i såväl dramatiska klanfejder som kiltens och säckpipans 
historia. Vi färdas genom storslagna Glen Coe, tårarnas dal, känd för sin romantiska natur och dramatiska historia. I 
Spean Bridge gör vi ett stopp vid Commando Memorial, ett monument rest till minne över stupade skotska soldater. Vårt 
mål för dagen är Drumnadrochit, ca 29 mil, och genuina Loch Ness Lodge Hotel, vackert beläget i närheten av den 
mytomspunna sjön. På kvällen dukas det för middag.  

Dag 6, fredag: Isle of Skye 
Drumnadrochit: I dag kan den som vill följa med till den mytomspunna ön Isle of Skye, störst av de Inre Hebriderna och 
som fått sitt namn från vikingarnas ord för moln. Här möts vi av ett mjukt ljus och en mättad färgskala blandat med vyer, 
vattenfall och berg som mejslats fram genom århundradenas kontinentaldrift och glaciärernas tyngd. Ön har starka 
traditioner och en blomstrande gaelisk kultur.  

Dag 7, lördag: Höglandets huvudstad & Culloden 
Drumnadrochit - Aviemore: Efter frukost åker vi till höglandets huvudstad Inverness, vackert belägen vid floden Ness. 
Staden lockar bland annat med goda shoppingmöjligheter och vi får möjlighet till egna upptäcktsfärder innan vi reser 
längre in i det skotska landskapet och fortsätter att njuta av traktens mystik och de bedövande vackra vyerna. Under 
försommaren lyser sluttningarna gula av ginst och på hösten möts vi av ljungens lila färg. På vägen stannar vi vid 
Culloden, slagfältet från 1746 där skottarnas historia ändrades för all framtid. Under eftermiddagen når vi naturskönt 
belägna Aviemore, ca 11 mil, och Strathspey Hotel som väntar med middag.  

Dag 8-9, söndag - måndag: Skottlands själ & hjärta 



   
 
 

  
 
 
 2 

Aviemore: Njut av lugnet, den gnistrande klara luften och den majestätiska naturen med hedar och berg. Hit kommer 
naturälskare för att hänföras. Aviemore är vackert beläget i Speydalen bland kullar och sluttningar. Härifrån har vi en 
perfekt utgångspunkt för våra utflykter med bland annat tränade vallhundar, slott och whisky. 

Dag 10, tisdag: Söderut mot England 
Aviemore - Chester: I dag vänder vi söderut och åker runt Glasgow, Skottlands största stad, innan vi lämnar detta 
fantastiska landskap. Målet för dagen är genuina Chester och komfortabla Hotel Holiday Inn Express Racecourse med 
promenadavstånd till Gamla stan, ca 60 mil. 

Dag 11, onsdag: Shakespeares stad 
Chester - Rochester: Efter frukost fortsätter vi vår resa söderut genom det grönskande landskapet. Vid lunchtid når vi 
Shakespeares charmiga hemstad Stratford-upon-Avon. Här har vi gott om tid att bekanta oss med Shakespeares 
födelsehus och varför inte njuta av en glass vid de färgglada kanalbåtarna. Under eftermiddagen går resan vidare till 
bekväma Holiday Inn Hotel i Chatham utanför Rochester där middag och sköna sängar väntar, ca 42 mil. 

Dag 12, torsdag: Under Engelska kanalen 
Rochester - Werl: Nu är det dags att lämna Storbritannien och ta tunneln tillbaka till Calais. Vi fortsätter genom Frankrike 
och vidare till Belgien för att framåt kvällen nå den lilla orten Werl i Tyskland, ca 59 mil, och  bekväma Maifeld Sport- und 
Tagungshotel där en god middag väntar. 

Dag 13, fredag: Alla fina upplevelser 
Werl - Malmö: Efter frukost färdas vi norrut genom Tyskland. I Puttgarden tar vi färjan till Rödby och reser genom 
Danmark till Sverige. Vi beräknas vara i Malmö ca kl 20.00, ca 68 mil. 

 


	DAGSPROGRAM                                    researrangör: Scandorama
	Dag 1, söndag: Vi bekantar oss med varandra
	Dag 2, måndag: Från Calais till Dover
	Dag 3, tisdag: Saxare & vikingar
	Dag 4, onsdag: Välkommen till Skottland
	Dag 5, torsdag: Magnifika Edinburgh
	Dag 6, fredag: Isle of Skye
	Dag 7, lördag: Höglandets huvudstad & Culloden
	Dag 8-9, söndag - måndag: Skottlands själ & hjärta
	Dag 10, tisdag: Söderut mot England
	Dag 11, onsdag: Shakespeares stad
	Dag 12, torsdag: Under Engelska kanalen
	Dag 13, fredag: Alla fina upplevelser


