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Bogen dækker Edinburgh og Sydlige Skotland, Glasgow og Centrale Skotland, Højlandet, Østkysten, Indre
Hebrider samt Orkneyøerne. Bogen giver indblik i dagligdagen i Skotland og forklarer politiske og kulturelle
problemstillinger. En række artikler går bag om kunst og kultur, mad og drikke, historie, natur og geografi.
Desuden er guiden rigt illustreret med fotos og kort. TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er blandt
verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier.
Serien dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og
journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner,
herunder spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
: Fra England til Skotland… Til kobberbryllup er vi i Frederikshavn i dag, at være gift i tolv et halvt år er en
festlig sag. Vi er en familie med to børn på 13 og 15 år som meget seriøst overvejer at rejse til Albanien til
sommer. Nyheder Nyt om navne - april. Dansk rejseleder og udflugter inkluderet på rejsen til England,
Skotland og Wales med. Se vores destinationer her. Skotland er en magisk oplevelse.
Se dag-til-dag program, kort og bestil online Rundrejse til Skotland. Så til Sanne og Knud. Turen fra

Manchester til Edinburgh. Juni/juli 2000. Kompetent, dansk rejseleder med på hele rejsen. Vandreferie i det
skotske højland, kom på toppen af Ben Nevis og oplev den skotske hygge, pubs og whisky. Oplev Skotlands
natur på denne rundrejse til Skotland, som indeholder alle de klassiske naturoplevelser.
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