
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Whisky trails in Scotland med Fiske och Roe Buck jakt 

  
 Plats: Edinburgh-Pitlochry, Scotland 
 Antal deltagare: 20 

 Datum: 7-10/5-20 
 Torsdag  

 08:00 Samling 

Landvetter Flygplats 

 OBS! Giltligt Svenskt pass (bara ID kort räcker inte)   

 Incheckning:.  

 Efter säkerhets kontroll samling till en 

gemensam ”one for the road” öl & GD 

   
      SAS ETD GOT 09:45 

o Via ett stopp i Arlanda 

o  ETA Edinburgh 14:20 
o  

 Transport tar oss upp till det lilla Pitlorchy (c:a 1,5 timme) 
 Incheckning på East Haugh House Hotel & Restaurant 

o Några minuter utanför Pitlochry 
 På rummen väntar ett program för dagarna och en miniatyr  

på huvudkudden. 
 Middag på hotellet 

o En malt framför brasan  

 
 Efter middagen går vi igenom med guiden, jakten, utrustning samt 

vapen o ammo samt går vi igenom allt för fisket, utrustning med the 
Ghilli (guiden) 
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 “The prime months for stalking Roe bucks in Scotland are 

considered to be May and the end of July/beginning of 

August” 

 

 
 

 Fredag  
 En svart kopp kaffe  

o En morgon GD 

  
  
   

  

 

 

 

Roe Buck Stalking gänget 

 Outings would be going out at dawn and back for breakfast and then 
out again after an early dinner, till dusk. 
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Salmon Fishing gänget 

 Most of the fishing beats are 15 - 20 minutes away from the hotel. 
 We will be going out at dawn and back for breakfast and then out 

again after an early dinner, till dusk. 
 They will fish from wading in the river. 

 Återsamling för Lunch 
 Whisky tasting at Edradour Destillery, Pitlochry  
 Lite relax på hotellet 
 17:30 Middag på Hotellet 
 Out again until dusk 

 

 By Dusk  
o En malt framför brasan  
o Utvärdering och skrönor om dagens jakter & fisket 

 
o Natti 
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 Lördag  
 En svart kopp kaffe  

 En morgon GD  

 

 

 

 

Roe Buck Stalking gänget 

 Kvällen innan går vi igenom jakten, utrustning samt vapen o ammo 

 Outings would be going out at dawn and back for breakfast and then 
out again after an early dinner, till dusk. 
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Salmon Fishing gänget 
 Kvällen innan går vi igenom fisket, utrustning med the Ghilli (guiden) 
 Most of the fishing beats are 15 - 20 minutes away from the hotel. 
 We will be going out at dawn and back for breakfast. They will fish 

from wading in the river. 
 Återsamling på hotellet  
 10:00 gör vi en tour till lower Highlands.  
 Efter ett tag kommer vi till destilleriet Aberfeldy Distillery 

o En personlig tillika mycket intressant tur på destilleriet  
som avslutas med avsmakning, vi får reda på allt om  
processen, till ”Angel´s Share” 

 Sedan är det dags för pub besök på The Black Watch, i den lilla 
”hålan” Aberfeldy. 

 Publunch med den obligatoriska ”Fish & Chips”, på The Black 
Watch 

 Ner mot hotellet 
 Lite relax på hotellet 
 17:30 Middag på Hotellet 
 Out again until dusk. 

 

 By Dusk  
o En malt framför brasan  

 Utvärdering och skrönor om dagens jakter & fisket 
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 Söndag  

 07:30  English Breakfast på hotellet med Mr. Ross + 1 Gamehost. 
 En morgon GD får det allt bli 

 Transport till flygplatsen 
 

SAS ETD Edinburgh 10:45 

 Via ett stopp i OSL & CPH 
 SAS ETA Göteborg Landvetter 21:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Note:  

 All utrustning, kan lånas på plats (får era storlekar i god tid före avresa) 

 Vapen och ammunition finns på Hotellet 

 Innan varje aktivitet så berättar jag om destilleriet, specialiteter, 

samt lite broschyrer. 

 Fishing & Game host 

 Alla måltider m dryck 

 Allt ovan ingår. 

 SEK c:a 16,000: - pp (+ moms vid fakturering)  
 (Egna inköp och aktivteter på natt kröken tillkommer dock) 

 

 

Välkomna att anmäla er, (dock senast 1/3-20) 
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