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Tur 54DUBROVNIK, Mostar, Montenegro og Albania

Tur 55SKOTTLAND med Military Tattoo i Edinburgh

Lengst sør i Kroatia ligger byen Dubrov-
nik, en meget godt bevart middelalderby 
med flotte bygninger og plasser omkran-
set av en stor bymur. Vi tar en båttur ut 
til Elafitiøyene som ligger utenfor byen. 
Fra Dubrovnik og Kroatia kjører vi med 
buss til Bosnia-Hercegovina. Her blir det 
overnatting i byen Mostar. Byen har en 
fin gammel bydel som er delt av elva. Den 
kjente brua som bandt bydelene sammen 
ble ødelagt under krigen på 90-tallet, men 
er nå bygd opp igjen. Byen har fortsatt 
mange minnesmerker fra krigshandlinge-
ne mellom bosniere, serbere og kroater. 
Vi kjører sørover gjennom kupert terreng 

og over et fjellområde før vi kommer til 
Montenegro. Navnet betyr svarte fjell, 
og nedenfor fjellene ligger en smal kyst-
stripe. Vi skal bo i Budva under opp-
holdet. Det blir en utflukt til den gamle 
hovedstaden Cetinje og det blir også en 
dagsutflukt til Albania som tidligere var 
et lukket kommunistisk land styrt av 
Enver Hoxha.

På turen tilbake til Kroatia besøkes 
middelalderbyen Kotor, en perle innerst 
i Kotorbukta. Vi benytter Norwegians 
direktefly mellom Værnes og Dubrovnik 
på reisen.

Avreisedato: 10.6
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Dubrovnik tur/retur
• 10 hotellovernattinger
• 10 frokost
• 2 lunsj
• 10 middag
• Utflukter som beskrevet

11 DAGER kr 14.640,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 3.420,-

Mostar

Kotorbukta

Moske, Albania

Blair Castle, Perthshire

Perth
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Tur 55

Tur 56

SKOTTLAND med Military Tattoo i Edinburgh

BEATLES LIVERPOOL, Lake District og Yorkshire

Avreisedato: 17.8
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Edinburgh tur/retur
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 5 middag
• Lokalguide Edinburgh
• Whiskyprøving
• Billett Military Tattoo
• Inngang i borger

11 DAGER kr 11.900,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.900,-

Avreisedato: 10.8
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - Manchester tur/retur
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 5 middag
• Utflukter med innganger som beskrevet

6 DAGER kr 11.200,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.400,-

Havneområde i Liverpool

York

Aidensfield

Hvem vil ikke gå langs Penny Lane i Liver-
pool, besøke sjødistriktet eller vite mer 
om Yorks vikingehistorie? Turen starter 
med SAS sitt formiddagsfly til Manches-
ter. Byen er kjent for at den industrielle 
revolusjon startet her og at byen har 2 
relativt kjente fotballag. Vi fortsetter 
vestover til Liverpool, Beatles hjemby. 
Vi får en guidet rundtur hvor vi får høre 
Beatles historie og besøke plassene hvor 
de først opptrådte. Vi går langs Penny 
Lane og besøker Cavern Club. Vi besøker 
Albert Dock med The Beatles Story.

Etter 2 netter i Liverpool fortsetter vi 
nordover til Lake District. Området er 
idag nasjonalpark og her ligger Englands 
høyeste punkt på nesten 1.000 m.o.h. Vi 
tar en båttur på Englands største innsjø

Winderman. Vi fortsetter østover til 
Yorkshire og vi skal bo i Leeds i 3 netter.

Det blir utflukt til York. Byen ble grunn-
lagt av romerne og har mange historiske 
minnesmerker med ringmurer og middel-
aldergaten The Shambles. Byen er også 
kjent for sin store katedral. Vi besøker 
Jorvik Viking Center som viser byens 
historie tilbake til vikingetida.

Vi tar også en tur til nasjonalparken 
Yorkshire Dales og North York nasjonal-
park. Her finner vi store lyngheier og her 
ligger Aidensfield, kjent fra TV-serien
Heartbeat. Vi besøker også den gamle 
kurbyen Harrogate. På turens siste dag tar 
vi SAS sitt ettermiddagsfly fra Manchester 
via Oslo til Værnes.

På denne turen får vi oppleve variert 
skotsk natur med store fjellområder, 
kystlandskap, daler og ulike byer. Vi flyr 
via Oslo til Edinburgh og har hovedopp-
holdet i Perth og turen avsluttes i Edin-
burgh med Military Tattoo.

Perth ligger lengst inn i bukta Firth of 
Tay, ca. 1 times kjøring fra Edinburgh. 
Byen kalles «Porten til The Highlands», 
de nedre deler av Skottland hvor vi finner 
større og høyere fjellområder. Vi skal bo 
i Perth i 4 netter og skal ha ulike utfluk-
ter. Vi tar en heldagsutflukt nordover 
gjennom «The Highlands». Vi kjører 
forbi Blair Castle før vi kommer høyere 
opp. Vegen vestover fører oss langs Loch 
Laggan før vi kommer til Port William på 

vestkysten. Herfra kan vi 
se Skottlands høyeste fjell, 
Ben Nevis. Turen tilbake går 
gjennom den historiske dalen 
Glen Coe. Det blir også utflukt 
til byen Stirling med Stirling Castle 
og Balmoral Castle. Vi skal selvfølgelig 
besøke et Whiskydestilleri.
Fra Perth kjører vi på en stor bro over 
Firth of Forth og frem til Edinburgh. Her 
vil en lokal guide vise oss rundt og vi får 
se hovedseverdighetene og besøker Edin-
burgh Castle. Etter middagen på hotellet 
skal vi overvære kveldens forestilling av 
Military Tattoo. Dette er en fantastisk 
opplevelse med den mektige lyssatte 
Edinburgh Castle. Vi flyr på dagen fra 
Edinburgh til Værnes via Stockholm.


