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Naturoplevelser i højlandetNaturoplevelser i højlandet

HØJDEPUNKTER

Enestående naturoplevelser
Ro, stilhed og forkælelse
Ophold af meget høj standard
Skotternes varme gæstfrihed

Overblik

Naturoplevelser i Det Skotske Højland

Vores skotske caledoniske højlandsgods er beliggende i
Sutherland regionen ca. en times kørsel nord for Inverness
i et helt fantastisk og også ganske dramatisk landskab. Det
er et privatejet vildnisreservat på hele 23.000 hektar, hvor
ejeren gennem de sidste tyve år har gjort et kæmpe
bevaringsarbejde, bl.a. ved plantning af tæt på 1 million
træer, restaurering af tørvemoser, samt optimering af
livsbetingelserne for det rige dyre- og planteliv. Her er der
masser af kronvildt, laks og ørreder i floderne, kongeørn,
havørn og andre sjældne fugle,  røde egern, skotsk vildkat
og også skotsk højlandskvæg, og i en nærliggende fjord
kan man opleve oddere, sæler og fiskeørne. 

Et væld af aktiviteter i den uberørte natur

Der er inkluderet en guidet safari dag på godset og en halv
dags guidet vandretur, og derudover er der mulighed for at
køre rundt både på godset samt i omegnen på egen hånd,
eller man kan tilkøbe nogle af de mange aktiviteter, som
godset tilbyder. Man kan komme på guidet vandretur af
både en halv eller en hel dags varighed, guidet
ørredfiskeri, lerdueskydning, whiskysmagning,
mountainbike ture, guidet tur med indsamling af spiselige
planter, bær og svampe, som efterfølgende vil blive
tilberedt. Selvfølgelig kan man også bare nyde stilheden,
roen og den fantastiske uberørte natur. Omegnen byder
også på en perlerække af skønne attraktioner, så der er
masser af oplevelser i vente.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV

Email: ulla@atlantik.dk
Telefon: 63214302

SOFIE NIELSEN

Email: sofie@atlantik.dk
Telefon: 63214307
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Dag til dag program:

Dag 1: Afrejse fra København med direkte fly til Aberdeen.
Alternativt kan man flyve til Inverness via enten Amsterdam
eller London. Ved ankomsten får man udleveret sin 4x4
Landrover og kører til godset, evt. med stop undervejs ved
Chanonry Point, hvor der er gode chancer for at opleve
delfiner. Efter velkomst og indkvartering venter en dejlig
middag.

Dag 2: Efter morgenmad bliver I afhentet af en af godsets
guider, som vil tage jer med på en spændende guidet
køretur i en af godsets terrængående biler. I vil opleve de
fantastiske naturscenerier med bjerge, floder, søer, dybe
dale med mere, og forhåbentlig også få glimt at de mange
krondyr. Turen varer 4-5 timer, og selvfølgelig er guiden
også god for nogle interessante historier om livet i det
skotske højland.

Dag 3-7: Dagene er til fri disposition i disse fantastiske
omgivelser. En af dagene vil der være en halv dags guidet
vandretur på godset.

Dag 8: Afrejse fra godset efter morgenmad og kørsel til
enten Inverness eller Aberdeen, hvor lejebilen afleveres.
Flyrejse retur til Danmark.

Hvis man ønsker nogle ekstra dages ophold i Skotland med
for eksempel et ophold i Edinburgh vil dette naturligvis også
være muligt mod tillæg.
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OPHOLDOPHOLD

Eagles CragEagles Crag

Denne lækre lodge er beliggende i dalen, Glen Alladale, i meget
flotte omgivelser og udsigt til den smukke og dramatiske natur.
Der er plads til 6-8 personer. Alt i lodgen emmer af kvalitet og
smukt design. Huset er i to plan og er i stueetagen  indrettet med
meget stor opholdsstue med pejs med gode sofaer og lænestole,
TV,  spiseafdeling, 2 dejlige soveværelser, begge med privat
badeværelse, fuldt udstyret køkken med bl.a. opvaskemaskine,
fryser, vaskemaskine og tørretumbler, Nespresso kaffemaskine,
kaffekværn med meget mere.

På 1. salen er der et meget stort familieværelse med 4
sengepladser, og med mulighed for ekstra opredning(er), samt et
stort badeværelse. Der er også gratis Wifi i lodgen.  Derudover er
der udendørs terrasse med BBQ faciliteter samt brænde til
rådighed, og selvfølgelig er der også sengelinned og håndklæder.
Råvarer til morgenmad bliver leveret, så man står selv for at
tilberede morgenmad, og så kommer kokken fra hovedlodgen
med både 2 retters frokost og og 3 retters middag hver dag. Hvis
man vil på en længere udflugt, er det også muligt at få en picnic
frokost med på turen.

HAR DU
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ULLA FREGERSLEV
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OPHOLDOPHOLD

Ghillies RestGhillies Rest

Ghillies Rest er komfortabelt og hyggeligt og det perfekte hus til
f.eks to vennepar eller en mindre familie. Det er en smukt indrettet
lodge med to soveværelser beliggende lige ned til floden, og med
en fantastisk udsigt ned gennem dalen. Der er let adgang til hele
naturreservatet fra huset. Ghillie's Rest er designet til at tilbyde et
skønt, afslappende og eksklusivt ophold i lige midt i højlandet.

Der er højst plads til 4 gæster i huset, som er indrettet med 2
dobbelt værelser, stort badeværelse med badekar og gulvvarme,
opholdsstue med pejs i åben forbindelse med en spisesstue.
Derudover  fuldt udstyret køkken med bl.a. opvaskemaskine,
fryser, vaskemaskine og tørretumbler, Nespresso kaffemaskine,
kaffekværn med meget mere. Derudover er der udendørs
terrasse med BBQ faciliteter samt brænde til rådighed, og
selvfølgelig er der også sengelinned og håndklæder og. Råvarer
til morgenmad bliver leveret, og så kommer kokken fra
hovedlodgen med både to retters frokost og og 3 retters middag
hver dag. Hvis man vil på en længere udflugt, er det også muligt
at få en picnic frokost med på turen.
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OMRÅDEOMRÅDE

Det skotske højlandDet skotske højland

Det skotske højland udgør den nordlige del af fastlandet. Naturen
består af et varierende bjerglandskab, dramatiske dale og søer -
herunder også den berømte Loch Ness. Regionen må siges at
være et rent paradis for naturelskere og friluftsmennesker. Her er
tyndt befolket, højt til himlen og man har masser af plads omkring
sig.

Inverness er regionens største by og betegnes også som
højlandets "hovedstad". Det er ofte her der flyves til og opholdet
begynder, når man ønsker at rejse til det skotske højland.

Her er der masser af kronvildt, laks og ørreder i floderne,
kongeørn, havørn og andre sjældne fugle, røde egern, skotsk
vildkat og skotsk højlandskvæg og også oddere, sæler og
fiskeørne. 

Her er masser af aktivitetsmuligheder tag f.eks. På en guidet
vandretur, guidet fisketur, besøg et whiskydestilleri, tag på
mountainbike tur og meget mere.

HAR DU
SPØRGSMÅL?
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

Flyrejse København – Aberdeen  eller Inverness t/r

Udlejningsbil Landrover Defender 4x4 inkl. 150 miles

pr. dag og kaskoforsikring

7 nætters ophold med helpension

1 guidet safaridag på godset

1 halvdags guidet vandretur på godset

Flyrejse København – Aberdeen  eller Inverness t/r

Udlejningsbil Landrover Defender 4x4 inkl. 150 miles

pr. dag og kaskoforsikring

7 nætters ophold med helpension

1 guidet safaridag på godset

1 halvdags guidet vandretur på godset

Drikkevarer

Drikkepenge

Benzin og udvidet forsikring til lejebil

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ekstra aktiviteter på godset (afregnes direkte)

 

Drikkevarer

Drikkepenge

Benzin og udvidet forsikring til lejebil

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ekstra aktiviteter på godset (afregnes direkte)

Mere

Bemærk prisforskellene mellem lav- og højsæson. Find den retvisende pris under den ønskede rejseperiode. 

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser inden du skal afsted.

Prisen er gældende i forhold til GBP-kursen pr. 01/11 2020 og reguleres i forhold til den aktuelle GBP-kurs før afrejse. Vi benytter os

af lavest mulige bookingklasse på flyet, hvis du booker hos os. Vi er derfor nødsaget til at tage forbehold for valutakurser og plads på

flyet. Vi glæder os til at modtage din bestilling og til at arrangere din rejse.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ULLA FREGERSLEV
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Om osOm os

Atlantik Travel

Atlantik Travel er en del af Limpopo Travel A/S, som har

base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Limpopo

Travel A/S startede i 2003 med det formål at sende turister

på safari i det sydlige Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet

kraftigt - også med tilkøbet af firmaets egen lodge i

Sydafrika Balule River Lodge.

Hvorfor vælge at rejse med os?

Først og fremmest laver vi rejser af høj kvalitet. Vores

primære opgave er ikke at få dig ud at rejse til den absolut

laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi

stiller store krav til vores samarbejdspartnere, så du kan

være sikre på, at din rejse bliver den rejse du har drømt

om.

Tryghed på din rejse?

Vi står til rådighed både før, under og efter din rejse. Qua

vores nødtelefon er vi ligeledes ved din side 24/7 under

hele rejsen, så måtte der opstå uforudsete udfordringer

undervejs, kan du altid få sat i os.

Hos Atlantik er du i gode hænder

Prisen på rejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

rejse hos os, så er man dækket under Rejsegarantifonden.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader dit hjemland til du kommer retur, skal du

være i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det

overhovedet er muligt, ikke være nogen uforudsete

udgifter eller ærgerlige oplevelser. Vi hjælper dig med at

være så godt forberedt på din drømmerejse som

overhovedet muligt.

Mød os til en ærlig snak

Du kan møde os på forskellige rejsemesser, men du også

velkommen til at besøge os på kontoret for at få en ærlig

snak om de forskellige muligheder. Kan du ikke møde os

personligt, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive

til en af vores rejsekonsulenter, hvis du har spørgsmål

angående en rejse. Vi har en firmapolitik om, at vi altid

svarer indenfor 48 timer.
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