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Whisky trails  

Pitlochry, Scotland  
 

  

 

  

 Plats: Pitlochry-Edinburgh, Scotland 

 Antal deltagare: 14 

 Fredag  

 11:15 Samling Hos Henrik på Marieholm 

 Incheckning: 

 Vi checkar in 1 väska med för hemtransport av inköpt 

 10 kg kabinväska fritt per person 

 ETD 18:15 SN 2318 Brussels Air 

 Via Brussels Airport,   

 ETA 22:00 Edinburgh 

 Vår egen buss väntar och tar oss upp till Pitlochry c:a 1,5 timme 

 Stannar till vid en Tesco för bunkring 

 Lite Beer & snacks och säckpipemusik i bussen för att komma i stämning 

 Hotell Fisher´s, mitt i Pitlochry. 

 Incheckning på rummen, där ett program för dagarna  
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 Lördag  

 08:00 Rejäl ”Scotish Breakfast” 

 09:00 med vår ”egna buss” gör vi en tour till lower Highlands. Lite Beer & snacks och säckpipemusik i 
bussen sedan bunkringen. 

 Efter ett tag kommer vi till destilleriet Aberfeldy Distillery 

 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. 

 12:00 Publunch med den obligatoriska ”Fish & Chips”, på The Black Watch 

 13:30 Lite öppet program beroende på väder och Arcus vad de har hittat på.. 

 Relax på hotellet 

 17:30 Middag på Fern Cottage Restaurant  
På menyn 

 Varmrökt lax från den egna “Creeken” 

 Rådjurssadel från Highlands, med alla tillbehör 

 Underbar Cheesecake på Edradour Whisky! 

 Natti 

 Söndag 18/3-18 

 09:00  Rejäl ”Scottish Breakfast”. 

 Relax och ”stros” i Pitlochry. Option på att ”do some troutfishing” finns. 

 16:30 Transfer to Edinburgh Airport 

 Incheckning på Premier Inn  

 Gemensam middag på hotellet 

 Natti 
 

 Måndag 19/3-18 

 Egen frukost på rummen/flygplatsen 

 08:25 Incheckning till KLM  

 ETD KL 1278 Via Amsterdam 

 ETA GOT 15:40  
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