
Scanbird ApS 2023

  
     1

SKOTLAND
2. - 7. maj 2023

Fugle - Natur - Kultur

     med Politiken Plus

     Scanbird ApS
         www.scanbird.com



www.scanbird.com

  
     2

Det er med stor glæde, at Scanbird igen sammen med Politiken Plus kan 
tilbyde en naturrejse til Skotland.
 
Denne naturrejse giver deltagerne et bredt kendskab til Skotlands natur 
og fugle samt nogle af de store kultur/turistseværdigheder.

Vi skal bo på samme hotel, der ligger i udkanten af Storbritanniens stør-
ste nationalpark Cairngorms. Herfra skal vi på dagsture til selve national-
parken, Loch Ness, store fuglefjelde på østkysten samt besøge et af de 
kendte whisky destillerier. 

Det er ingen forudsætning at have kendskab til fugle eller Skotlands kul-
tur, og lysten til at opleve kommer helt af sig selv.
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Dag 1 København – Edinburgh - 
Grantown-on-Spey 
Formiddagsafgang fra København til 
Edinburgh. Efter bagageudlevering m.m. 
kører vi til den lille by Grantown on Spey. 
Køreturen tager omkring 4 timer, og vi 
har god til nogle stop undervejs før vi an-
kommer til vores legendariske hotel ”The 
Grant Arms”  Vi skal bo på dette hotel 
under hele rejsen. 

 

Dag 2: Cairngorms Nationalpark 
Ikke langt fra vores hotel ligger Cairn-
gorms nationalpark, der er Storbritanni-
ens største nationalpark. Meget af parken 

består af gammel skov, og centralt i par-
ken ligger højlandet, som er flotte bjerg-
landskaber over trægrænsen. Det er disse 
nøgne, lidt barske, men også fantastiske 
områder, vi skal besøge. 
Vejen ender ved en P-plads, hvor et lille 
bjergtog tager os det sidste stykke op på 
bjerget. Toget er bygget til at transpor-
tere skiturister i vintertiden, men er også 
blevet et tilløbsstykke for mere almindeli-
ge turister og selvfølgelig natur/fugleinte-
resserede i sommertiden. 
Den lille bjergtogbane tager os op i ca. 
1.000 m.o.h. Stationen har cafeteria med 
udsigt og en souvenirforretning. 
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Det er ikke tilladt at gå uden for stationen, men fra stationens mange vinduer kan vi 
se ud på den vidunderlige natur.

Fuglelivet er meget sparsomt her oppe i de nøgne områder, men det, som findes, er 
til gengæld meget interessant, og vi skal håbe på fjeldrype, ringdrossel, snespurv og 
bjergets juvel den flotte pomeransfugl, som er en vadefugl lidt mindre en dens mere 
almindelige fætter hjejlen. 

Om eftermiddagen besøger vi Avielochan søen, som er en privat sø, som hotellets 
gæster har tilladelse til at besøge. Søen er et vigtigt yngleområde for nordisk lappe-
dykker, som der ikke findes mange steder i Skotland. Endvidere kan vi se lille lappe-
dykker, troldand, krikand, pibeand, grågås, og mange gange ligger der også rødstru-
bet lom i søen. 



Scanbird ApS 2023

  
     5

Dag 3: Loch Ness og Insh Marshes resevat
Efter morgenmad kører vi op til den legendariske Loch Ness. Fra Inverness kører 
vi langs vestsidens smalle vej, hvor vi ofte har udsigt til den 36 km lange sø. Vores 
første stop bliver ved middelalderborgen Urquhart Castle, hvor ruinerne af den gamle 
borg ligger smukt ned til Loch Ness. Der er et lille stykke, at gå fra P-pladsen ned til 
borgen og søsiden. Vi har god tid til både at beskue borgen og søen, før vi fortsætter 
til Loch Ness exhibition center. Her får vi et dybere kendskab til søen og myten om 
det berømte eller berygtede uhyre.
På vej tilbage til hotellet besøger vi Insh Marshes, et stort sumpområde, hvor der er 
nogle fine skjul, hvorfra vi kan beskue det enorme område. I området kan vi se cana-
dagås, fiskehejre, storspove, vibe, rødben, sivsanger, skovpiber, rødstjert, sortmejse 
samt rådyr. 

Dag 4: Anagach skoven og Whisky trail
Lige uden for byen, hvor vi bor, ligger Anagach skoven. Her vil vi gå en længere tur 
(2-3 timer) efter morgenmad. Skoven 
grænser op til Spey floden, som også er 
floden, hvor flest whiskydestillerier lig-
ger ud til. Det meste af gåturen vil blive 
langs floden, og her kan vi se vandstær, 
stor skallesluger, hvinand, mudderklire, 
musvåge, strandskade, dompap, bjergvip-
stjert og misteldrossel. 
Efter frokost kører vi ad den berømte 
Whisky trail, hvor vi kommer forbi flere 
mindre destillerier, indtil vi kommer til vo-
res mål Glenlivet destilleriet. Glenlivet er 
et af de rigtigt store whiskymærker, dog 
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ikke så kendt i Danmark, da det meste af produktionen bliver eksporteret til USA. 
Glenlivet startede i 1824 og er i dag ejet, som så mange whiskymærker af den fran-
ske Pernod koncern. 
Besøgscenteret hos Glenlivet er nydeligt med både et lille museum, café og souvenir-
kiosk. Vi skal på en guidet tur gennem destilleriet og se, hvordan de gyldne dråber 
bliver fremstillet. Rundturen slutter af med en lille smagsprøve. Herefter har vi tid til 
at se det lille museum, nyde en kop kaffe og måske handle i butikken, inden vi fort-
sætter hjemad. 

Dag 5: RSPB Fowlsheugh Reserve og Ythan Estuary
Efter en tidlig morgenmad skal vi på en lidt længere køretur til østkysten. På vej der-
over kommer vi op over det flotte Cairngorm Massive. Her kan vi fra vejen måske se 
en blå kærhøg. 
Vores første stop er Fowlsheugh reservatet, som huser Storbritanniens største fugle-
koloni, ikke mindre en 160.000 par fugle yngler på de stejle østvendte klipper, som 
får tankerne hen mod de kendte kolonier på Færøerne. En vandresti løber fra par-
keringspladsen ud langs klipperne, hvor der også findes flere fugleskjul. Lomvien er 
den talrigeste i kolonien, men også alk og enkelte lunder. Den mågelignende ride og 
havfuglen mallemuk samt topskarv er andre arter, vi skal se. Ude over havet vil vi se 
fiskende suler og med held delfiner og sæler. 
Hvis tiden ikke løber fra os, vil vi på vej hjem køre forbi Ythan Estuary, som ligger 20 
km nord for Aberdeen.
Langs Ythan floden er der flere oversvømmede enge og vådområder, som giver op-
timale betingelser for gæs, ænder og vadefugle. I vintertiden findes meget store 
koncentrationer i området, men vi må ”nøjes” med ”resterne” samt ynglefuglene. Vi 
kan håbe på kortnæbbet gås, ederfugl, bjergand, sortand, havlit, toppet skallesluger 
samt rødben og dobbeltbekkasin. Herefter går turen hjemad til hotellet og en velfor-
tjent middag.
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Praktiske informationer

Pluspris 13.900 kr. per person i delt dobbeltværelse, pris for andre 15.445 kr. Ønsker 
du enkeltværelse koster det 2.600 kr. ekstra. Depositum 2.800 kr.

I prisen indgår:
• Al transport og udflugter, som beskrevet i programmet
• 5 nætter på hotel med morgenmad
• 5 x aftensmad 
• 4 x frokoster, (madpakker)
• Entre til bjergtogbane
• Entre til Urquhart Castle
• Entre til Loch Ness exhibition center
• Entre til Glenlivet whisky destilleri
• Scanbird guide

I prisen indgår ikke frokost den første og sidste dag (vi er i lufthavne ved frokosttid), 
drikkelse til alle måltider, indgange til seværdigheder, der ikke er nævnt ovenfor, drik-
kepenge og personlige fornødenheder.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på http://scanbird.com/skotland.
html, herefter får du tilsendt en faktura.

Naturrejse: På en naturrejse er det den vilde natur, vi skal opleve. Derfor kan f.eks. 
vejret spille en afgørende faktor, i forhold til om vi kan opleve alt, hvad der er be-
skrevet i programmet. Det er dog den risiko, der er, når vi vil opleve naturen på dens 
præmisser. 
Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelser grundet ovennævnte forhold. 

Afbestilling 
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.800 kr. pr. person 
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens 
pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr sva-
rende til turens pris.

Guide: Søren Sørensen, du kan læse om Søren på følgende her >> 

Er turen anstrengende? Turen er sammensat således, at dagsturene ikke vil være 
fysisk anstrengende med meget lange gåture i ujævnt terræn. Men der bliver mulig-
hed for at røre sig. Dog går vi nogle timer i mindre ujævnt terræn i Cairngorms Natio-
nalpark

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. I bedes undersøge, hvad det blå sy-
gesikringsbevis dækker og eventuelt tegne en tillægsforsikring. Scanbird kræver at 
vores kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge par-
ter, hvis uheldet er ude.
En afbestillingsforsikring kan tegnes, hvis dette ønskes. Kontakt f.eks. eget forsik-
ringsselskab, Gouda eller Europæiske. 

http://scanbird.com/skotland.html
http://scanbird.com/skotland.html
http://scanbird.com/guides.html
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Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplys-
ninger og en fugleliste.

Hotel: Vi skal bo på The Grant Arms Hotel i hele perioden. Hotellet er fra 1765, og 
i 1860 boede dronning Victoria her sammen med prins Albert. I dag er hotellet ejet 
af en meget fugleinteresseret mand fra Newcastle. Hvilket har betydet, at den lokale 
fugleforening har sine lokaler her og der dagligt er briefing om, hvad der ses i områ-
det. Nogle aftener er der også foredrag, hvor hotellets gæster også er velkomne.
Læs mere om hotellet her:  http://www.grantarmshotel.com/

Teknisk arrangør og kontakt

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04 eller mail: scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

http://www.grantarmshotel.com/
http://www.scanbird.com

