
                     

LOP 

Julemarkedstur til 

Edinburgh 

25.11 – 28.11.2018 

 
Edinburghs julemarked er en fryd for øyet da det ligger fremfor spektakulære Edinburgh 
Castle. Her kan du handle alt fra håndblåste juletrekuler til fargeglade leker av tre. Sørg 

for å smake på markedets utsøkte mat og Glühwein m.m 

 
Dag 1 Søndag 25.11.2018 Stavanger – Amsterdam – Edinburgh 
Direkte fremmøte på Stavanger Lufthavn Sola kl.08.00. Widerøe har avgang kl.13.40 med 
ankomst lokal tid kl.13.45. Det blir så buss transport til Edinburgh og deres bosted Jury’s 
Inn***+ i Edinburgh Old Town – gamlebyen. Dagen på egenhånd. Middag på en lokal 
restaurant i kveld. 

 
 
 

https://www.reiseguiden.no/reiser/edinburgh


Dag 2 og 3 Mandag 26.11 og tirsdag 27.11.2018 I Edinburgh 
Frokost på hotellet alle dager.  
Vi inviterer til en liten bysightseeing  i dag til fots med vår lokale guide. Svært få hovedsteder 
ligger så vakkert til som Edinburgh. Byen er omgitt av flere høye vulkanske klipper. På en av 
klippene ruver Edinburgh Castle majestetisk over gamlebyen, med vertikale stup på tre 
kanter, og den berømte strekningen Royal Mile som tar deg til Holyrood Castle i Edinburgh 
by. 
 

 
 
Edinburgh gir et mektig inntrykk med sitt kompakte og kuperte bysenter, delt i to av grønne 
parkområder mellom den steile gamlebyen, og den harmoniske klassisistiske New Town.  
 
Byens storslåtte bykjerne er omgitt av de tre høydedragene, Castle Hill med 
middelalderborgen, Calton Hill med minnesmerkene, samt det ruvende og golde fjellplatået 
Arthur’s Seat i sør. Edinburgh er en åpen og svært livlig by med masser av severdigheter – 
her er kronglete smug, elegante avenyer, et eget pubstrøk, godt bevart 
middelalderbebyggelse og flotte museer – alt i kort gangavstand fra hverandre. Old Town og 
New Town ble i år 1995 oppført på Unescos liste over Verdensarven. 
 
Edinburgh har vært hovedstaden i Skottland siden 1437, men er med sine 450 000 
innbyggere ikke den største byen i Skottland. Skottlands største by er Glasgow. Det skotske 
klimaet er beryktet for å være totalt uberegnelig hele året, så vær forberedt på en regnskur 
uansett når du drar. 
 

http://reiseplaneten.no/storbritannia.html
http://reiseplaneten.no/reiseguider/glasgow.html


 
 
Dagene brukes også i sentrum på julemarkedet og i de mange hyggelige gatene i byen. Spis 
lunsj på en pub med god hjemmelaget mat og skotsk stemning. 
 

 
Det blir 2 middager på lokale restauranter og 1 skotsk aften med middag. En skotsk aften 
med musikk og dans og nasjonalretten Haggis hører med på en riktig kveld. 
 

 



Dag 4 Onsdag 28.11.2018 Edinburgh – Aberdeen – Stavanger 
Frokost på hotellet og deler av formidagen i byen. Vi har avreise kl. 12.00 fra hotellet til 
flyplassen. Her har Widerøe har avgang kl.17.55 med ankomst Sola kl.19.55 . 
 

Jury’s Inn;***+ Jurys Inn ligger i hjertet av gamlebyen i Edinburgh, rett ved siden av Royal 

Mile og mindre enn 5 minutters gange fra jernbanestasjonen Waverly. Hotellet har døgnåpen 

resepsjon. Rommene har Dream Bed-senger med friskt hvitt sengetøy, storskjerm-TV, et romslig bad 

med spa-badeprodukter, skrivebord, te- og kaffekoker samt rask Wi-Fi.En frokostbuffé med varme 

og kalde alternativer serveres daglig, med et utvalg av à la carte-retter. Frokosten består blant annet 

av økologisk kaffe, Twinings-te og Bonne Maman-syltetøy. Den moderne restauranten tilbyr en 

internasjonal middagsmeny. Baren serverer lunsj, småretter og kaffe.Edinburgh Castle, Princes 

Street, Holyrood Palace og det internasjonale konferansesenteret ligger like ved. Det samme gjør 

butikker, teatre, museer og gallerier. Edinburgh lufthavn ligger 14 km fra Jurys Inn Edinburgh.  

 

 
 
Pris pr.person ved 30 deltagere i dobbeltrom    kr.7.495,- 
 
Prisen inkl; 

✓ Widerøe t/r Stavanger – Aberdeen* 
✓ Alle flyskatter pr.01.04.2018 
✓ Transport t/r Aberdeen - Edinburgh sentrum 
✓ 3 netter i dobbeltrom på Jury’s Inn***+ 
✓ 3 frokoster 
✓ 2 middager på lokale restauranter  
✓ 1 skotsk aften med middag 
✓ Bysightseeing med lokalguide 

 
Tillegg; 

✓ For enkeltrom kr. 1.600,- for 3 netter 
✓ Entreer 
✓ Utflukter 

 

 

  


