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Studietur med  
TYR Innlandet og Gjølstad Gård til Skottland 

2. - 4. november 2018 

 
Program for turen 

Fredag 2. november 
  

Kl 08.05 Avreise med SAS fra Oslo med SAS direkte til Aberdeen 

 

Kl 08.45 lokal tid Ankomst Aberdeen  

 

På flyplassen i Aberdeen møtes dere av guiden Elma Mc Menemy som vil være med dere på 

turen.  

 

Første besøk er Thainstone Centre kun 20 min å kjøre fra flyplassen.  
 

Senteret er viden kjent som Europas mest moderne dyreauksjon og knutepunkt for 

landbruket i Nordøst Skottland. Mange organisasjoner med tilknytning til landbruket har 

tilhold på senteret. Dere får informasjon om senteret og bivåner dyreauksjonene som 

finner sted her denne dagen. www.anmarts.co.uk  
 

Det blir lunsj på senteret før turen går nordover kun 15 min å kjøre til Barra Castle. 

 

Barra Castle er et slott fra 1600 tallet og som har vært i familien Stephens eie siden 

begynnelsen av 1900 tallet. Området er på 700 acres og gården har 230 ammekyr. 

Limousin og simmental. Halvparten kalver om våren og halvparten på høsten. 1100 sau, 

100 acres kornproduksjon og 20 acres bærproduksjon.  

 

Deretter går turen til en gård som driver med Angus dyr.  

 

Innsjekking på Mac Donald Norwood Hall Hotel, et 4 stjerners hotell beliggende i 

utkanten av Aberdeen, 15 min å kjøre inn til sentrum.  

 

Se http://www.macdonaldhotels.co.uk/our-hotels/macdonald-norwood-hall-hotel/  

 

Middag på hotellet 

 

 

Lørdag 3. november 
 

Kl 09.00 Avreise fra hotellet 

 

Dagen starter på Chapelton Farm i Stonehaven litt sør for Aberdeen. I 2017 ble det avlet 

opp 2600 okser og 200 kviger her. Av dette var 1400 av rasen Charolais.  

 

Så fortsetter turen nordover for Aberdeen til den lille byen Dufftown i Moray. Her ligger det 

velkjente whiskydestilleriet Glenfiddich som har en kapasitet til å produsere 10 000000 

l single malt whisky pr år. De blir omvisning på destilleriet og prøvesmaking av de ekle 

dråpene. Omvisningen varer i 1 ½ time.  

 

Vi starter med lunsj på en restaurant i nærheten av Glenfiddich kl 12.00.  
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Deretter besøkes familien Huntly på Cocklarachy farm i Aberdeenshire. De har en 

bruksbesetning med nærmere 900 foringsdyr og 600 acres landareal.  

 

Retur til hotellet i Aberdeen.  

 

Middag på hotellet 

 

 

Søndag 4. november 
 

Dagen starter på Darnford farm in Banchory sør for Aberdeen. Gården som fikk 

utnevnelsen ‘Scotch Beef Farm of the Year’ i 2016. Her har de en avlsbesetning med 

Charolais og Salers kjøttdyr.  

 

Deretter går turen til en gård som driver med Highland cattle ammedyr.  

 

Før hjemreise går turen innom Aberdeen hvor Elma tar dere med på en rundtur i sentrum 

retur til flyplassen.  

 

Kl 16.10 Avreise med SAS via Stavanger til Oslo.  

 

Kl 20.30 lokal tid Ankomst Oslo 

 

 

PRISER 
 

Pris pr pers i enkeltrom:  kr 8 600,- 

Pris pr pers i dobbeltrom:  kr 8 000,- 

 

I disse prisene er følgende inkludert: 

- Flyreise t/r Oslo – Aberdeen med SAS 

- 1 stk innsjekket bagasje 

- Overnatting 2 netter på nevnte hoteller inkludert frokost 

- 2 stk 3 retters middag uten drikke 

- 3 stk lunsjer 

- Busstransport som beskrevet i programmet 

- Omvisning inkl prøvesmaking på Glenfiddich 

- Norsktalende guide som møter gruppen på flyplassen og som er med under hele 

oppholdet 

 

De oppgitte prisene krever min 20 påmeldte. 

 

Påmeldingsfrist: 10. september 2018 

 

Online påmelding på www.reisegleder.com/tyr  
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BETINGELSER 

 

Leveringsbetingelser: 

Beløpet forfaller til betaling i sin helhet ved påmelding. Betalingsbetingelser: Pr 10 dager 

etter fakturadato. 

Dersom valutaen endrer seg mer enn 5% mot NOK fra pristilbud til fakturadato, tas det 

forbehold om rett til å justere prisen i henhold til endringer i valutakursen.  

 

Reisedokumenter skrives ut 10 dager før avreise og sendes pr e-post eller i posten. 

Reisedokumentene inkluderer det endelige programmet for turen, nødvendige vouchers, 

deltakerliste og praktisk informasjon i forbindelse med forberedelse til turen.  

 

Endringer: 

Navnene kan endres inntil 30 dager før avreise.  

  

Avbestilling:  

Depositum refunderes ikke. Avbestilling senere enn 60 dager før avreise: Turprisen 

refunderes kun hvis plassen kan videreselges.  

  

Avbestillingsbeskyttelse:   

Er ikke inkludert i prisen. Vi anbefaler alle våre reisende å ha tegnet en helårs reiseforsikring 

som også inkluderer avbestillingsbeskyttelse før bestilling av reisen.   
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