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Kjære	hagevenner	i	Østfold,	vi	kan	igjen	tilby	en	tur	–	denne	gang		til	Skottland.		
	
Turen	er	over	seks	dager,	fra	søndag	16.	juni	2019	-	fredag	21.	Juni	2019	
	Avreise	fra	Gardermoen	til	Edinburgh	flyplass.	Med	SAS	kl.	09:10	med	ankomst	Edinburgh	kl.	
10:05.	Hjemreise	fra	Edinburgh	med	Norwegian	via	København	kl.	15:35	med	ankomst	
Gardermoen	kl.	20:15.	
	NB!	Flyreisene	må,	som	tidligere,	bestilles	av	den	enkelte.	Dette	kommer	vi	tilbake	til	
senere.		
I	Edinburgh	blir	vi	møtt	av	Susan	M.	Jackson	som	har	tatt	over	Doreens	selskap	–	Doreen	vil	
også	være	med	på	turen	sammen	med	en	tidligere	student	hos	Susan	som	er	god	på	hager.	
Det	betyr	at	det	er	kun	mulighet	for	46	deltakere,	så	dere	må	være	raske	med	å	melde	dere	
på	–	”første	mann	til	mølla	prinsippet”.	Fristen	for	påmelding	er	den	10.	oktober.	
	
Vi	kommer	til	å	bo	på	The	Links	Hotel	(http://www.linkshotel.com/index.php	),	Montrose	
hvor	vi	vil	bo	i	fem	netter	med	middag,	bed	and	breakfast	basis.	Hotellet	har	gode	
anmeldelser	for	både	overnatting	og	restauranten.	Hotellet	ligger	mellom	havet	og	
Montrose	Basin	(det	største	basseng	for	innlandssaltvann	i	Storbritannia.)	
Montrose	er	en	mindre	by	ved	kysten	noen	mil	nord	for	Edinburgh.	Byen	har	ca.	11.000	
innbyggere.	https://no.wikipedia.org/wiki/Montrose_(Angus)		
	
Programmet	blir	som	følger	:	
	
Dag	1.	Susan	møter	oss	på	Edinburgh	flyplass	og	bussen	kjører	inn	i	sentrum	av	Edinburgh.	
	
Her	kan	dere	velge	mellom	guidede	bussturer	eller	du	kan	utforske		Edinburgh	selv.	
For	eksempel	:	

1. en	to	timers	guidet	tur	"Edinburgh	Old	Town",	ca.	£	10.00	(ekstra).	
	

2. En	"hop	on	hop	off"	åpen	buss	pass,	ca.	£	15	-	£	20	(ekstra)	
	

3. Susan	vil	levere	ut	gatekart	over	Edinburgh	for	de	som	ønsker	å	gå	på	egenhånd.	
	
Vi	regner	med	å	bruke	mellom	fire	og	fem	timer	i	Edinburgh	–	bussen	går	klokka	16.00	for	å	
være	i	Montrose	ved	18.30.	NB!	Lunsj	er	ikke	med	i	prisen.	
	
Dag	2.	Avreise	fra	hotellet	kl.	09.00	etter	frokost.		

1. Vi	reiser	gjennom	Angus	landsbygda	til	Glamis	Castle	og	Gardens.	-	
https://www.glamis-castle.co.uk		Vi	stopper	kort	ved	Aberlemno	Standing	Stones.	(	
https://en.wikipedia.org/wiki/Aberlemno_Sculptured_Stones	)	Dateres	fra	AD500-
800	og	som	er	noen	av	de	best	bevarte	Pictish	utskjæringene	i	Skottland.	(Ingen	
inngangsavgift)	
Ankomst	Glamis	(barndomshjemet	til	Dronning	Elizabeth´s	mor		-	Elizabeth	Bowes-
Lyon).	Vi	vandrer	på	egenhånd	gjennom	den	omfattende	eiendommen,	den	italienske	
hagen,	den	hvelvede	hagen	og	kanskje	følge	The	Macbeth	Trail,	en	av	seks	
skogsturer.	Hvis	vi	ønsker,	kan	Susan	forhåndsbestille	en	tur	til	slottet	(inngangsbillett	
til	slottet	og	hagen	er	inkludert).	Forfriskninger	/	lunsjer	er	tilgjengelig.	Avreise	kl.	
14.00.	
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2. Reiser	til	Pitmuies	Garden,	se	(Facebook)	i	nærheten	av	Forfar.	Kjent	som	en	av	
Skottlands	fineste	private	hager	med	lange,	skjermede	grenser	av	urteaktige	stauder,	
Delphiniums	(Riddersporeslekten),	roser	og	en	loch-side	spasertur.	(Inkludert	
inngangsbillett)	
Avreise	klokka	17.00,	tilbake	til	hotellet	til	middag	via	Montrose	havn	og	
minnesmerke	til	"Bamse	Sea-Dog"	

	
Dag	3.	Avreise	fra	hotellet	kl	09.00	frokost.		

1. Vi	reiser	nordover	til	Blairwood	House	https://scotlandsgardens.org/blairwood-
house/	nær	Aberdeen.	En	hektar	(10	mål)	hage	med	blomstrende	busker,	urteaktig	
stauder	og	en	vakkert	designet,	liten	grønnsakshage.		

2. Vi	reiser	videre	til	Finzean	House	(http://www.finzean.com/Corporate.html	)	nær	
Banchory,	en	gang	hjem	til	den	viktorianske	maler	Joseph	Farquharson.	En	hage	med	
busker,	urter	og	en	kuttehage	(cut-flower	garden).	Vi	vil	få	forfriskninger	
(inngangsavgifter	og	forfriskninger	hos	Finzean	House	inkludert)	

3. Vi	reiser	til	Crathes	Castle	(	https://www.nts.org.uk/visit/places/crathes-castle	)	Vi	
vandre	på	egenhånd	gjennom	den	berømte	inngjerdede	hagen,	beundrer	de	gamle	
barlindene	eller	serpå	dyrelivspotting	for	røde	ekorn,	rådyr,	hakkespetter,	hauker	og	
hegre	langs	en	av	de	seks	veiene.	Hvis	vi	ønsker,	kan	Susan	forhåndsbestille	billetter	
til	slottet	med	sine	mange	tårn,	tårn	eik-paneler	og	malte	tak.	Forfriskninger	/	lunsjer	
er	tilgjengelig	(inngangsbillett	til	slott	og	hager	inkludert).	Avreise	fra	Crathes	klokka	
17.00	og	tilbake	til	Montrose	for	middag.	

	
Dag	4.	Avreise	hotellet	kl	09.00	etter	frokost.	

1. Vi	reiser	vestover	mot	Highlands	SNGS-hagen	Carig	Dhubh,	nær	Pitlochry	
(https://www.pinterest.com/pin/352406739565156188/)	,	som	til	tross	for	å	være	på	
sand	og	fjell,	oppnår	fantastiske valmuesøstre,	klatre	roser,	busker	og	en	rekke	
urteplanter.	

2. Reiser	videre	til	The	Explorer's	Garden,	(https://www.explorersgarden.com/your-
visit/garden-tours/)	Pitlochry.	Denne	unike	hagen	viser	de	fascinerende	livene	til	
mange	skotske	plantejegere,	slik	som	Archibald	Menzies,	George	Forrest,	David	
Douglas	og	Robert	Fortune.	En	guidet	tur	på	1,5	timer	vil	markere	deres	forbløffende	
liv	og	forklarer	hvorfor	hagen	ser	ut	som	de	gjør	i	dag.	Hagene	har	Crinum	-	hakeliljer,	
Rhododendron	og	National	Collection	of	Meconopsis	-	valmuesøstere	(inngangsbillett	
og	tur	inkludert).	

													Vi	vil	spise	lunsj	her	eller	i	nærheten.	Lunsj	ikke	inkludert.	
3. Cluny	House,	Aberfeldy,	(http://www.clunyhousegardens.com)	en	seks	hektar	(60	

mål)	skogshage	med	en	"vidunderlig	samling	av	himalaya	planter"	og	noen	av	
Perthshires	(	grevskap	i	det	sentrale	Skottland	)	mest	fascinerende	dyreliv.	

	
Dag	5.	Avreise	kl	09.00	etter	frokost	kjører	vi	til:		

1. SNGS	Eastbank	Cottage	(https://scotlandsgardens.org/eastbank-cottage/		i	nærheten	
av	Abernethy,	en	tradisjonell,	inngjerdet	og	avgrenset	3	måls	hage	med	en	overflod	
av	klematis,	skogsløk	og	blomstrende	busker.	

2. 	Resten	av	dagen	vil	bli	brukt	på	Angus	og	Fife	Garden	Trail.		
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Dag	6.	Avreise	og	vi	forlater	hotellet	kl	09.00	etter	frokost.	Reiser	til	Edinburgh	flyplass	og	
underveis	besøker	vi	enten	:	

1. Enten	Cambo	Gardens	http://discoverscottishgardens.org/garden/cambo-gardens/	i	
nærheten	av	St.	Andrews.	Cambo	inneholder	flerårige	planter,	skog,	roser,	tulipaner	
og	frukt	og	grønnsaker	(inngangsbillett	og	forfriskninger	inkludert)	

2. eller	Parkhead	House,	Perth	en	skjult	perle	av	terrasser,	stier	med	et	stort	utvalg	av	
uvanlige	og	interessante	planter.	(inngangsbilletten	er	inkludert,	forfriskninger	er	
kanskje	ikke	tilgjengelige).	

	
Deretter	kjører	vi	til	Edinburgh	flyplass.	
	
Se	priser,	fly	og	lignende	på	neste	side	på	engelsk.	
	
Hilsen	
Kjell	og	Øystein	
	
Påmelding	til	Kjell	Haugset	eller	Øystein	Tøgersen	innen	10.	Oktober.	
	
NB!	Depositum	på	kr.	1650,-	pr.	person	må	være	på	konto	:	1080	30	40899	innen	15.	
Oktober.		
	
Påmelding	til	:	
Kjell	:	makje.haugset@gmail.com	
Mobil	:	926	38	211	
Øystein	:	otoger@getmail.no	
Mobil	:	417	60	085	
	
Vi	trenger	opplysninger	om	dere	:	
Navn,	adresse,	e-mail	adresse,	telefon	-	helst	mobil,	ønsker	dere	enkelt	rom,	dobbelt	rom	
eller	twin	rom	og	med	hvem	dere	deler	rom	med.	
Det	er	kun	5	enkelt	rom	på	hotellet	–	dette	koster	ikke	noe	ekstra,	men	får	man	dobbeltrom	
som	enkelt	rom,	vil	dette	koste	£10	pr.	natt	eller	£50	for	5	netter	eller	ca.	550	kroner	ekstra.	
Det	er	også	mulighet	for	å	få	:	“Superior” room	dette	vil	koste	£25	pr.	person	pr	natt	eller	
£250	for	5	døgn	pr.	dobbelt/twin	rom.	
Resten	av	innbetaling	må	være	før	den	15.	April	i	2019,	men	dette	kommer	vi	tilbake	til	
senere.	
Meld	dere	på	snarest.	
Hilsen	Kjell	og	Øystein	
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I am pleased that you like the Scottish Gardens Tour format. 
To answer your various questions: 
Bedrooms 
There are 5 singles, 15 doubles, 3 twin-bedded and 13 zip-linked twin/doubles. 
There is a surcharge of £10.00 per night for single occupancy of a double, twin-
bedded or zip-linked twin/double. 
There is no price increase on the standard charge when occupying a single room. 
As mentioned in an earlier email, if a “Superior” room is required there is an 
additional cost of £25 per person per night. 
Exact Price 
40 - 43 people = £719.00 
44 – 47 people = £699.00 
We can reserve a larger coach if you wish though the allocation of hotel rooms may 
become awkward. 
The price above includes: 
Dinner, bed and full Scottish breakfast. 
All transport as listed from and returning to Edinburgh airport. 
Entry fees to all gardens and tours as listed and light refreshments i.e. 
tea/coffee/biscuits, in the smaller gardens where available in addition to those 
previously listed. 
Extras 
Lunches 
Drinks from the hotel bar 
Surcharge for single occupancy of double / twin room or “upgrade” to Superior 
room 
 
Payment 
A deposit of £150.00 per person is required to confirm their place on the tour. 
The balance to be paid no later than April 15th 2019 
 
Fly detaljer : 
Utreise søndag 16.juni : med SAS SK4601 fra Gardermoen kl. 09:10 med 
ankomst Edinburgh 10:05, 
Jeg anbefaler dere å bestille PLUS til 1.179 – da er alt inkludert til og med 
måltid ombord. 
Hjemreise fredag 21. Juni : med Norwegian D83503 til København og DY943 
København Fra Edinburgh kl.15:35 ankomst Gardermoen 20:15. Anbefaler 
dere å bestille LowFare+ til 1.574. 
  
	
	
	
	


