2019
AXPLOCK AV MAT & DRYCKESRESOR

Din resa är din
upplevelse.
Välkommen till France Tours och Scotland Tours.
Vi har lång erfarenhet av arbete med både färdiga
upplevelser och skräddarsydda alternativ, till både
privatpersoner och företag.
Med mångårig erfarenhet kan vi erbjuda det mesta vad gäller
semesterresor och aktiviteter på egen hand. Vi är specialiserade
på Frankrike, Skottland, Irland, England och Italien och med
vår kunskap och kontaktnät kan vi erbjuda allt ni önskar i
dessa länder.
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FRANKRIKE

MAT & VIN
I CHABLIS
Denna vandring för Er genom vingårdarna i Chablis med
boende på 3/4* hotell med vinprovningar och härliga franska gourmetmiddagar!
från

8510:-

En kort tur som gör sig väl för en aktiv långweekend på tu man hand eller i goda
vänners lag. Ni bor på mysigt hotell med god standard och njuter av gourmetmat
och fina viner så som Chablis Grands Crus och Chablis 1:er Crus.
DAG 1

Ankomst till Auxerre

DAG 2

Chablis – Chablis 18 km

DAG 3

Chablis – Irancy 18 km

DAG 4

Avresa efter frukost

Detta ingår

Personligt välkomnande, boende i delat dubbelrum på 3/4* hotell, 3 gastronomiska
middagar. Bagagetransport, kartor och infomaterial på engelska. Två vinprovningar. Transport till utgångspunkten, övr. måltider, lokal turistskatt samt ev. inträden
tillkommer.

Avresedagar

2019: Efter förfrågan 17/3–20/10

REFERENS

9169
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FRANKRIKE

GRILLRESA
SÖDRA FRANKRIKE
Följ med på vår inspirerande matresa med grilltema
och njut av de fantastiska franska råvarorna i en
underbar miljö.
från

8660:-

Er medföljande Grillmästare Annabell
Nilsson, känd från Grillmästarna i TV4,
Grill-SM och BBQ VM i samarbete med
Weber, inspirerar, instruerar och lär ut
allt om grillning. Ni lär er olika
grilltekniker, smakkombinationer och
deltar aktivt i matlagningen, allt på
grillen. Dagarna bjuder på utflykter,
besök på lokala marknader och

vingårdar medan kvällarna ägnas åt
grillkurs där Ni sedan njuter av det Ni
tillagat, tillsammans med härliga
franska drycker. Tänk Er rökta
blåmusslor i vitt vin och grädde
tillsammans med ett färskt bröd bakat
på grillen eller varför inte en nyrökt
brieost med goda marmelader som
dessert?

Detta ingår

Boende i delat dubbelrum inkl. frukost, 4 middagar (3-rätters) inkl. vin/alkoholfritt,
(bordsvin). Önskas annat vin kan detta köpas på plats. 3 kurstillfällen, alla nämnda
utflykter, picknick, vingårdsbesök, vinprovning samt alla transporter. Flygbiljett, övr.
luncher och egna utgifter tillkommer.
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2019: 14–18/5. Max antal deltagare 12 personer.

REFERENS

9176
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FRANKRIKE

VIN &VANDRING I
SÖDRA FRANKRIKE
Här bjuds Ni ett underbart landskap, närhet till Medelhavet,
pittoreska byar och inte minst vinet! Detta paket låter Er uppleva
berg, byar, vin, mat och lite vandring. Med andra ord, ett
smörgåsbord av vad Languedoc kan erbjuda!
från

7490:-

Dag 1

Ankomst till Beziers flygplats där Ni blir mötta. På Ert charmiga boende
väntar en välkomstdrink och middag med lokalproducerade viner.

Dag 2

Besök på vingård där man skördar sina druvor för hand. Sedan serveras en
härlig picknic på traktens godsaker tillsammans med en vinprovning. Efter
lunch en härlig eftermiddag med sol och bad vid Medelhavet eller besök i
den trevliga staden Beziers. Middag Ni på egen hand.

Dag 3

Besök på en olivoljekvarn där man har ett stort utbud av oljor, tapenade
m.m. att botanisera bland. Lunch på ert B&B och sedan får Era cyklar för
en tur till ert nästa boende där Ni serveras en härlig välkomstmiddag med
lokala viner därtill.

DAG 4

Efter frukost tar Er guide med er på en vandringstur med lunchpaket.
En kort biltur och sedan bär det av i underbar natur med vackra vattenfall.
Lunchen intas i det fria. Eftermiddag vid poolen med en bok eller kanske
ett dopp i floden? Middagen intas på den vackra terrassen före Er
övernattning.

DAG 5

Denna dag vandrar Ni med er värd efter frukost. Vackra vyer och mycket
information om flora och fauna bjuds tillsammans med packad lunch.
En snabb dusch innan det bär av åter till flygplatsen för hemresa.

Detta ingår
REFERENS

AV R E S E D A G A R

9175

Året runt efter förfrågan, minst 2 personer måste boka.
Enkelrum går att boka mot en tilläggskostnad.

4 nätters boende i delat dubbelrum/lägenhet inkl. frukost, transfer Beziers flygplats
T/R, vingårdsbesök med provning och picknic, Besök på olivoljekvarn, cykelhyra, 2
halvdagsvandringar med guide, bagagetransport, 3 middagar, 1 lunch och 2 lunchpaket. Transport till utgångspunkten samt övriga måltider med dryck tillkommer.
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S KOT T L A N D

WHISKY I
SPEYSIDE
En guidad tur som tar Er till hjärtat av ”Malt Whisky Country”, Speyside, med
besök på inte mindre än 8 whiskydestillerier.
från

REFERENS

7499

DAG 1 08.00 avgår turen från Edinburgh till Edradour
		
Distillery och till Royal Lochnagar Distillery för ett
		
“Warehouse Experience” besök. Via Tomintoul,
		
Skottlands högst belägna by, når Ni Grantown on
		
Spey, och Ert boende, för de kommande tre
		 nätterna.
DAG 2 Idag besöker Ni Glenfarclas Distillery och tunn
		
binderiet Speyside Cooperage före lunch på 		
		
Glenfiddich Distillery. Vidare till Aberlour Distillery
		
med ”Casks from the Past” -provning.
DAG 3 På Glenlivet Distillery får Ni en privat guidad tur.
		
Cragganmore Distillery och Macallan Distillery
		
hinner Ni också med denna dag.
DAG 4 Idag besöker Ni Tomatin Distillery för en rund
		
vandring och en Single Caskprovning. Via den
		
pittoreska byn Dunkeld återvänder Ni till Edin
		
burgh ca 18.00.

7620:Detta ingår

Boende i delat dubbelrum inkl. frukost på B & B, buss
med guide/chaufför, 9 besök enligt ovan. Transport till
utgångspunkten samt övr. måltider tillkommer.
Med reservation för ändringar beroende på väder eller
liknande.

Avresedagar

2019: Varje tisdag från 23/4 till 15/10. (Ingen avgång
den 30/4.)
REFERENS

7498

S KOT T L A N D

WHISKYRESA TILL ISLAY
Denna guidade busstur, till whiskyön Islay, tar er till inte mindre än 7 destillerier
under loppet av 4 dagar.
från

8790:Detta ingår

DAG 1
		
DAG 2
		
		
		
DAG 3
		
DAG 4
		
		

Avresa från Edinburgh 08.00 stopp vid Deanston
Distillery tid för eget besök på Oban Distillery.
Lagavulin Warehouse med möjlighet att smaka
direkt ur tunna samt prova åtta-, sexton- och
fyrtioårig whisky samt Ardbeg Distillery och
Laphroaig Distillery.
Privat besök på Bruichladdich Distillery.
Vidare till Kilchoman, och Bunnahabhin.
Morgonfärjan åter till Kennacraig stopp i
Invereray och besöka på ”Loch Fyne Whisky
Shop”. Åter i Edinburgh ca 18.30.

Boende i delat dubbelrum på B & B inkl. frukost,
buss med guide/chaufför, färja T/R samt nämnda
destilleribesök (kan variera men 7 besök ingår
alltid). Transport till utgångspunkten, ev. besök på
Oban Distillery samt måltider tillkommer.

Avresedagar

2019: Alla torsdagar 25/4 – 3/10, förutom 23/5,
30/5 och 1/8. Söndagar med avgång den 5/5,
19/5, 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 18/8, 8/9 samt 22/9.

L Ä S M E R PÅ
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S KOT T L A N D

S KOT T L A N D

ISLAY &
WHISKY

WHISKYRESA
TILL SPEYSIDE

Denna busstur till Islay visar er whiskyön, dess vackra natur
och sevärdheter. Ni passerar 4 destillerier och väljer själv hur
många ni vill besöka.

Denna busstur visar Er whiskyområdet kring floden Spey
med sina många destillerier.

från
DAG 1

Avresa från Edinburgh 08.30 västerut till Stirling

		

och Callander. I Oban har ni möjlighet att besöka

		

Oban Distillery. Via färjeläget i Kennacraig

		

anländer Ni till Bowmore och ert boende.

DAG 2

Dagens besök är Kilchoman Distillery och 		

		

Bruichladdich Distillery, och i Bowmore finns tid

		

att även besöka detta destilleri.

DAG 3

Dagen ägnas åt den tjärdoftande whisky

		

– Laphroaig, Lagavulin och Ardbeg.

DAG 4

Åter till fastlandet till den lilla byn Inveraray med

		

en fantastisk whiskybutik. Via Loch Lomond är

		

Ni sedan åter i Edinburgh ca 20.00.

Detta ingår

Boende i delat dubbelrum inkl. en kontinental frukost
med självservering. Buss med guide/chaufför, färja T/R.
Fyra destilleribesök ingår men kan variera beroende på
säsong. Vi rekommenderar avresa måndag för bästa
öppettider! Övr. måltider och inträden tillkommer.

Vår Islay-resa var verkligen
toppen! Så många destillerier
vi hann besöka och så trevligt
boende! Vi kommer verkligen
att rekommendera denna
trevliga resa till våra vänner!
— Ingalill & Leif
Avresedagar

2019: Måndagar 2/3-28/10 (ej 27/5), onsdagar 17/4-25/9
(ej 29/5) samt fredagar 15/3-25/10 (ej 25/5).

DAG 1

Från Edinburgh till den historiska staden

		

Dunkeld, besök på Dalwhinnie Dsitillery och

		

sedan utefter floden Spey till ert B & B.

DAG 2

Idag blir det en heldag fylld av upplevelser i den

		

berömda whiskyregionen. Ni besöker

		

Benromach Distillery, en buteljerare, ett

		

tunnbinderi (gäller ej startdag fre.) och

		

Cardhu Distillery.

DAG 3

Åter mot Edinburgh med stopp vid Glenlivet

		

Distillery. Ni passerar även slottet Balmoral,

		

på vägen åter mot Edinburgh.

Detta ingår

Boende i delat dubbelrum på B & B inkl. frukost, buss
med engelsktalande guide/chaufför. Besöken kan variera
beroende på säsong men 4 besök görs alltid. Vid avresa
fre. är turen vänd och Ni besöker inte Speyside
Cooperage. Transport till utgångspunkten, måltider och
inträden tillkommer.

Avresedagar

2019: Måndagar 6/5-30/9, onsdagar 3/4-6/11 samt
fredagar 5/4-1/11.
REFERENS

7912

7504

Scotlandtours.se

3370:-

Här finns det klara vattnet från floden Spey som är en av
ingredienserna i den berömda Skotska Whiskyn.
Ni besöker 4 destillerier och bestämmer själv vilka.

REFERENS

L Ä S M E R PÅ
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från

6070 :-

L Ä S M E R PÅ
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S KOT T L A N D

IRLAND

GLENGOYNE &
DEANSTON DISTILLERY

Avresedagar, Dagstur

Alla dagar året runt förutom 25-26/12
Ref: 7907

DUBLIN MED ÖL
& WHISKEY

Denna dagstur passar alla whiskyälskare och avgår från
Edinburgh kl. 9.30. Ni reser västerut förbi Stirling till
dagens första destilleribesök på Glengoyne. Turen fortsätter
sedan utefter Loch Lomonds vackra stränder med stopp för
en publunch och tid för en kort promenad. Ni reser sedan
vidare till Deanston och dess destilleri.
Åter i Edinburgh ca.18.15.
från

Upplev den irländska huvudstaden Dublin under några
spännande dagar! En pulserande stad med rik historia och
pubkultur som också erbjuder den moderna stadens alla
upplevelser. Ni bor på centralt beläget hotell och besöker både
ölbryggeri, whiskeymuseum, och destillerier och får en härlig
kväll med middag och irländsk musik och dans.

500:-

från

Detta ingår
Detta ingår: Buss med engelskspråkig guide/chaufför. Måltider samt
ev. inträden tillkommer. Barn under 18 år är ej tillåtna på denna tur.

En storstad med småstadskänsla, rik på historia och
pubkultur och som även erbjuder den moderna stadens
alla upplevelser. Ni bor på centralt beläget ”Guesthouse”
och besöker både ölbryggeri, whiskeymuseum, destilleri
och får en härlig kväll med middag och irländsk musik
och dans.

S KOT T L A N D

SKOTTLAND MED
WHISKY, ÖL OCH GIN

Vill tacka för väl organiserad
resa till Dublin. Det blev
många fina upplevelser med
människor och musik!
— Peter

Skottland är en storproducent av gin, öl och givetvis
whisky. Denna tur tar Er genom produktionen av dessa
drycker där Ni givetvis också får en möjlighet till provsmakning. Ni lämnar Edinburgh 08.30. Ert första stopp
blir Glenturret Distillery. Ni besöker Trossachs Distillery
som producerar gin. Avslutningsvis reser Ni till Allenwater
Brewery. Här bryggs inte bara öl utan man tillverkar också
cider. Åter i Edinburgh ca 19.00.

Detta ingår

från

1130:-

Buss med engelsktalande guide/chaufför samt nämnda inträden.
Lunch tillkommer.

4120:-

Avresedagar, Dagstur

2019: Måndag, onsdag och lördag april-december.
Ref: 7497

Detta ingår

Boende i delat dubbelrum på 3* hotell med frukost.
Inträden till Guinness Storehouse, Jameson Distillery
Bow Street, Teeling Whiskey Distillery, Irish Whiskey
Museum samt ”Celtic Night” med 3 rätters middag och
traditionell irländsk underhållning. Enkelrum kan bokas
mot en tilläggskostnad. Transport till utgångspunkten,
övr. måltider samt måltidsdryck.

S KOT T L A N D

EDINBURGH MED
WHISKY MASTERCLASS

Avresedagar, Dagstur

2019: Alla dagar utom lördag.
Ref: 7853

Avresedagar

2019: Efter förfrågan året runt. Bokar ni över en fredag
eller lördagsnatt tillkommer 430 kr per person och natt.

En skotsk Afternoon Tea är ett perfekt alternativ till en lunch.
Serverad kl.13.00 i fantastisk miljö mitt i det medeltida Edinburgh. Kl.15.00 får Ni tillsammans med Er guide en ”Masterclass” med beskrivning av skotsk whiskyproduktion och
tradition där Ni provar fyra speciellt utvalda whiskysorter,
från olika delar av Skottland. Perfekt för att
upptäcka just Ert favoritområde.
från

REFERENS

4034

1150:-

Detta ingår
Afternoon Tea med alla tillbehör samt provning av 4 sorters whisky,
ledd av whiskyguide.

L Ä S M E R PÅ
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