Brabrand Whiskyklub
arrangerer tur til
Spirit of Speyside - Whisky Festival
3.maj 2014- 6.maj 2014
Pris ca. 3500 kr. for medlemmer (ca. 3750 kr. ikke-medlemmer)
Foreløbig har vi disse rammer
lørdag 3/5 – Afrejse fra Billund lufthavn kl. 12:35 med Ryanair fly som ankommer til Edinburgh kl. 13:10
lokal tid. Herfra går det i lejet bil, som vi selv kører til Speyside - køretid ca 3½ time. Måske vi besøger et
destilleri på vejen (Pitlochry eller Royal Deeside). Vi vil forsøge at få overnatning i Dufftown, men det kan
afhænge af hvor hurtigt vi får os meldt til.
søndag 4/5 - Spirit of Speyside Whisky Festival . Programmet er ikke fastlagt endnu, men du kan se noget
om, hvad der skete i år her http://www.whiskyshopdufftown.co.uk/blog/spirit-of-speyside-whisky-festival2014.html og her http://www.spiritofspeyside.com/news.php?id=133 Billetter sættes først til salg i januar,
så vi ved ikke, hvad vi kommer til at opleve. Det kan jo også komme lidt an på, hvad vi vil betale , men
prisen som en erfaren rejsende udtrykker det: De dyreste smagninger jeg har været med til kostede 100 pund,
de billigste 18 pund.

mandag 5/5 - Vi kan starte med at deltage i en eller to aktiviteter, eller tage et besøg i et destilleri på vejen
til Edinburgh. Vi regner med at køre til hotellet ved lufthavnen og aflevere bilerne og så tage ind til byen og
opleve The Scotch Whisky Experience eller måske mere spændende Scotch Malt Whisky Society og der
også få en god gang whisky med mad.
tirsdag 6/5 - kl. 7.20 afgang fra Edinburgh, ankomst Billund 9.55
Prisen inkluderer:
 Fly Billund-Edinburgh t/r inkl. 20 kg indtjekket bagage, håndbagage, lufthavnsskatter og afgifter.
 Transport i lejede biler
 2 overnatninger inkl. morgenmad i Speyside.
 1 overnatning inkl. morgenmad i Edinburgh.
 Overnatning i dobbeltværelser/2-sengs værelser
Bindende tilmelding senest 25. november 2013 til jan@molgaards.dk
Deltagere bliver booket efter først-til-mølle princip, så hvis du har besluttet dig, så MELD DIG NU!

