DAGLIGDAGEN

MEDVIRKENDE

Kl. 06.30
Kl. 07.45
Kl. 08.45

Richard Wilson, geolog
Peter Chapman, bjergguide
Jesper Thomsen, sækkepiber
Julietta P. Jensen, højskolelærer
Lise Rokkjær, højskolelærer
Kristian Tikjøb, højskolelærer
Martin Ravn, højskolelærer
Ole Jørgensen, højskolelærer
Asger Gyldenkærne, højskolelærer
Jesper Vinther, højskoleforstander
Susse Chapman, rejseleder
Sisse Skovbakke, Kursus- og rejseleder

Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

Svømmebassinet åbner
Morgenmad
Morgensamling
med morgengymnastik
Undervisning
Middag
Undervisning
Eftermiddagskaffe
Undervisning
Aftenbuffet
Aftenarrangement
med kaffe

PRAKTISK INFO

TILMELDING

Pris for forberedelseskurset
4.250,- kr.
Tillæg enkeltværelse på kurset 600,- kr.

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11
Email: kontor@seniorhoejskolen.dk
Web: www.seniorhoejskolen.dk

Pris for selve rejsen
14.995,- kr.
Tillæg enk. værelse på rejsen 4.000,- kr.
Samlet pris for hele rejsen
19.245,- kr. med db. værelser
23.845,- kr. med enk. værelser

KURSUSPRIS:

19.245,-

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSER 4.600,-

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN
SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 92
kursister. En stab på 20 faste medarbejdere og yderligere gæstelærere vil sørge for,
at du får et godt og inspirerende ophold hos os.
VI HAR 4 TYPER VÆRELSER:
• Dobbeltværelse med eget bad/toilet og egen indgang.
• Enkeltværelser med eget bad/toilet. Man deler indgang med et andet enkeltværelse.
• Rækkehusene, hvor der er plads til 3-4 personer, der tager sammen på højskole og kan
være fælles om et badeværelse. Her er der stue, to enkeltværelser og et dobbeltværelse.
• Lejlighederne, hvor man kan bo på enkeltværelse med delt bad/toilet til dobbeltværelsespris.

21. oktober 2020

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,
Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk

1. SEPTEMBER - 14. SEPTEMBER 2021
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Sensommer i det skotske højland
- kultur, natur og gyldne dråber

Caitean air Uachdar
Loch Eiriosort

A Ruffling on the Surface
of Loch Erisort

Caitean air uachdar Loch Eiriosort
’s an t-anmoch ann,
bha an latha samraidh fada,
gruth is bàrr a’ coinneachadh:
tha an gaol a leanas fada
duilich a chur an cèill.

A ruffling on the surface of Loch Erisort
at evening,
the summer day was long,
crowdie and cream meeting:
love that lasts long
is hard to put into words.

Ruaraidh MacThòmais

Derick Thomson

VÆRD AT VIDE OM KURSET OG REJSEN

Prisen inkluderer bus til Esbjerg Lufthavn t/r, fly til Aberdeen t/r, overnatning på maleriske og
hyggelige små hoteller eller pensionater, helpension og diverse adgangsbilletter samt kørsel med
skotsk busselskab og lokalkendt chauffør.
Prisen inkluderer ikke: Drikkevarer så som øl, sodavand og vin til alle måltider under hele
opholdet.
Vigtigt: Dagsaktiviteterne indbefatter vandreture på 3-5 km i kuperet terræn, og både hoteller og
seværdigheder byder på trapper, så rejsekurset er desværre ikke egnet for gangbesværede.
Pris i alt (forberedelseskursus + Skotland) 19.245 kr./person på db.vær

Sensommer i det skotske højland
- kultur, natur og gyldne dråber
Tag med Seniorhøjskolen rundt i det
skotske højland, hvor natur og vejrlig
byder på det bedste af det meste!

HIGHLIGHTS
Dunottar Castle

Farverne tager pusten fra os, den friske
luft giver os den tilbage, og smukke
landskaber står i kø sammen med
kulturlivet for at gøre hver dag til en
skøn oplevelse!

Montrose Air Station
Heritage Centre
Craigvinean Forest
Dewar’s
World of Whisky
Newtonmore
Highland Folk Museum
The Clan MacPherson
Museum
Inverness & Aberdeen
Culloden Battlefield

Clava Cairns
Glenglassaugh
Whisky Distillery
Museum of
Scottish Lighthouses
Fyvie Castle

Kurset begynder med 6 døgn på
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum, hvor I
får kulturel, historisk og musikalsk
forhåndsviden i form af foredrag, oplæg
og koncertoptræden. I vil også blive
rystet godt sammen med de andre
deltagere på holdet, inden vi drager af.
De følgende dage er en rejse med uret
rundt i The Highlands - der startes og
sluttes i Aberdeen, køres sydpå langs
kysten og mod vest til Pitlochry og
Newtonmore og Aviemore helt oppe i
The Cairngorm Mountains med den
forblæste top Tomnavoulin og de
grønne dale, og siden til højlandets
”hovedstad” Inverness. På vejen
østover ser vi de hvide strande på den
nordvendte kyst, går tilbage i historien
på Culloden Battlefield og besøger

Medvirkende: Jesper Vinther

- JV
Sisse Skovbakke - SS
Susse Chapman - SC

Depositum kr. 2.000,- skal indbetales sammen med tilmelding til rejsen.
Din rejsetilmelding er først bindende, når skolen har modtaget nævnte depositum.
I tilfælde af afbud mistes depositum.

stendysserne ved Clava Cairns. Turens
sidste dage fører os gennem byerne
Banff/MacDuff og ud på ’hjørnet’ ved
Fraserburgh/Kinnaerd Head, før vi atter
vender næsen mod Aberdeen og gør
klar til at sige farvel og tak for denne
gang.
Undervejs indlægger vi korte vandreture
i området, samt besøger udvalgte slotte
eller borge, museer, kulturelle
knudepunkter og ikke mindre end to
whiskydestillerier! Nogle aktiviteter,
men ikke alle, vil give mulighed for
oversættelse, så kendskab til engelsk
er en fordel, men ikke noget krav.
Turlederne kan være behjælpelige
undervejs, men er ikke simultantolke,
så vær ikke bange for at lufte dit eget
engelsk. Det kan sagtens gå sammen
med den rullende højlandsdialekt.
Vejret er en del af Skotlands charme, så
vær forberedt på, at det kan veksle
mellem sol, regn, tåge og blæst i den
uge, vi er der. Så medbring udover godt
fodtøj til vandreture også regntøj, hue
og handsker, samt en trøje eller en
fleece til lidt kølig luft oppe i højderne.

Lise Rokkjær - LR
Julietta P. Jensen - JJ
Martin Ravn - MR

DEPOSITUM

Kristian Tikjøb - KT
Ole Jørgensen - OJ
Asger Gyldenkærne - AG

RESTBELØB OG EVT AFBUD
Restbeløbet for rejsen bedes indbetalt senest 1. juni 2021

I tilfælde af afbud mistes depositum
I tilfælde af afbud før 1. juli mistes ½ af det indbetalte beløb
Sker afbud senere end 1. juli, returneres det indbetalte beløb ikke

HUSKELISTE
Pas
Penge - Pund
Medicin og medicinpas
Sygesikringsbevis - det blå!
Ordentligt fodtøj - vandrestøvler
Varmt tøj, regntøj og badetøj
Turrygsæk samt lille termoflaske

REJSELEDER
Sisse Skovbakke - sisse.skovbakke@gmail.com
står gerne til rådighed med flere oplysninger
Rejsen arrangeres i samarbejde med Gislev Rejser
- Tilmelding til SeniorHøjskolen, Nørre Nissum
Side 7

REJSEPROGRAM

FORBEREDELSESKURSUS

Kl. 13-14 Indkvartering
Kl. 14.00 Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe
Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne
samt byvandring v/SS
Kl. 16.30 Skotlandsholdet samles
Kl. 19.30 Aftenarrangement

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Check-ud og afrejse fra hotellet
- Vi fortsætter mod øst og syd
- Formiddagspause ved Mill of Nethermill
- Vandretur op i The Tore med madpakker
- Museum of Scottish Lighthouses, Fraserburgh
- Rundvisning Fyvie Castle

Torsdag

Herefter kører vi til Aberdeen, hvor vi checker in på Sandman Hotel.
Vi spiser aftensmad samlet, hvorefter I kan bruge aftenen i Aberdeen på egen hånd.

Tirsdag
HJEMKOMST

DAG 8

Kl. 09.30
Kl. 14.00
Kl. 15.30
Kl. 19.30

DAG 2
”Skotlands historie - highlights” v/SS
”Skotland i 2021” v/SS
”Skotsk musik, viser og klassikere” v/SS
Aftenarrangement

Fredag

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 08.30 Check-ud og afrejse fra hotellet

Kl. 09.30 ”Det vildeste vest - Skotlands geologi” v/Richard Wilson
Kl. 14.00 ”Skotsk natur, wildlife og andre assets”
Kl. 19.30 ”Med kilt og sækkepibe” v/Jesper Thomsen

Kl. 09.00 Check-in i Dyce lufthavn
Kl. 10.30 Flyet letter og vi vinker farvel til Skotland

Lørdag

Kl. 13.00 Vi sætter atter fødderne på dansk jord
- mulighed for afsætning i Herning ca. kl 15.20

Kl. 09.30 Heldagsekskursion v/SS
- Kongenshus Hede og mindepark, Grønhøj Kro, Frederiks Kirke
Kl. 19.30 ”Skotland i ord og billeder” v/Peter Chapman

Kl. 17.00 Ankomst på SeniorHøjskolen
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Søndag

DAG 3

DAG 4

DAG 5

Kl. 09.30 Formiddagen fri
Kl. 14.00 Koncert med Rod Sinclair, skotsk folkemusiker
Kl. 19.30 Aftenarrangement

Mandag

DAG 6

Kl. 09.30 Friformiddag
Kl. 14.00 ”Skotland & Brexit” v/Camilla Kornerup
Kl. 19.30 Aftenarrangement

Tirsdag

DAG 6

Kl. 07.45 Morgenmad
Kl. 09.00 Afrejse fra SeniorHøjskolen

Side 6
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REJSEPROGRAM

REJSEPROGRAM

Kl. 09.00 Afrejse fra SeniorHøjskolen
Kl. 11.30 Check-in i Esbjerg Lufthavn
Kl. 13.15 Afgang fra Esbjerg Lufthavn

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Afgang fra hotellet
- Gåtur omkring Aviemore
- Vandretur ind i The Cairngorms
- Frokost/madpakker i Tomnavoulin
- Vi vandrer tilbage ud af The Cairngorms

Kl. 13.40 Vi lander i Dyce, Aberdeen
- Vi afhentes af vores bus
- spiser madpakker ved Dunnotar Castle, Stonehaven
- Besøg på Montrose Air Station Heritage Centre

Kl. 18.00 Aftensmad på hotellet i Aviemore

Kl. 18.00 Check-in på Park Hotel, Montrose & aftensmad

Lørdag
Onsdag

DAG 2

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Check-ud og afrejse fra hotellet

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Check-ud og afrejse fra hotellet
- Vi kører vestpå
- madpakker ved Cultybraggan, POW Camp #21
- Travetur i Craigvinean Forest
- Rundvisning og whiskysmagning på Dewar’s Distilleries, Aberfeldy

DAG 5

- Vi kører mod nord
- Eftermiddagsgåtur i Inverness by, sights og historie
Kl. 18.00 Check-in på Royal Highland Hotel, Inverness & aftensmad

Kl. 19.00 Vi ankommer til hotellet i Pitlochry, hvor vi også spiser aftensmad

Søndag

Torsdag

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Check-ud og afrejse fra hotellet

DAG 3

Kl. 07.00 Morgenmad
Kl. 09.00 Afgang fra hotellet
- Vi kører mod nordvest
- Besøg i Newtonmore på de to museer
- The Clan Mac Pherson Museum
- The Highland Folk Museum

DAG 6

- Vi kører mod øst
- Besøg på Culloden Battlefield og Visitors’ Centre
- Travetur langs stranden ved Lossiemouth
- Madpakker på Findhorn Community
- Rundvisning og whiskysmagning på Glenglasssaugh Distillery
Kl. 18.00 Check-in på hotellet i Banff

Kl. 19.00 Check-in på hotellet i Aviemore, hvor vi også spiser aftensmad
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