
Prel. program Edinburgh ”Jul och Kultur” med 
James Walker. 
 
Guiden James Walker, en skotte som talar alldeles utmärkt svenska, blir vår 
guide under vårt besök i Edinburgh. James som har mycket humor och stor 
kunskap kommer att lotsa oss fram i den skotska historien och i den 
skotska huvudstaden. 
Staden bjuder samtidigt på en julmarknad av sällan skådat slag! 

 
söndag 24/11  
10.00 Direktflyg med SAS till Edinburgh. 
11.20 Ankomst till Edinburghs flygplats. Vi 
hämtas på flygplatsen och gör en tre 
timmars city tour inkl Edinburgh Castle med 
James som vår guide.  
Lunch på egen hand 
17.30-18.00 Incheckning på fyrstjärniga 
Apex Grassmarket hotel. Centralt beläget. 
 
19.30 Middag på hotellet 
 
 
 

måndag 25/11  
Frukost på hotellet 

09.00 “Walking tour” genom Old Town till 
Writers Museum och sedan till National 
Gallery.  
 
Lunch på egen hand 
 
Eftermiddag, walking tour längs Water of 
Leith till Museum of Modern Art - fri 
vandring i de 2 avdelningarna  
 
19.30 Middag på hotellet  
 
 
 
 
 
 
 

tisdag 26/11  
Frukost på hotellet 

0900 “Morning walking tour” Royal 
Mile to Holyrood Palace, Queens 
Gallery och Parliament.   
 
Lunch på egen hand. Tips: Den 
julpyntade Restaurangen The Dome 
på George Street.   
Fri eftermiddag - Jul marknaden på 
Princess street. 
 
19.30 Middag på hotellet  
 

onsdag 27/11  
Frukost på hotellet. 
Dagen fri för egna aktiviteter 
 
 



torsdag 28/11 
Frukost på hotellet 
 
Utflykt med tåg till Glasgow med en vandring i staden under ledning av James. 
 
19.30 Avslutningsmiddag med skotska specialiteter…  
 
fredag 29/11 
Avresedag. 
10.00 Incheckning flygplats 
12.10 Direktflyg med SAS till Stockholm. 
15.20 Ankomst Arlanda  
 
Direktflyg Arlanda - Edinburgh t.o.r, halvpension, 4 övernattningar i dubbelrum, 4 frukostar, 4 middagar. 
Busstransporter.  
 
Måltidsdrycker samt ev. entréavgifter inkluderas ej. 
 
Intresseanmälan gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa; bokning@kulturresa.se, ange 
tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i förekommande fall) Observera att namnen skall vara stavade som 
det står i passet. Ange även postadress, ev. fast telefon- och mobilnummer samt e-postadress.   
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas så snart det definitiva programmet är klart.  
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa kulturresas konto.  
 
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Mimosa kulturresa ab tillämpar ”Allmänna villkor för 
paketresor”. Vi reserverar oss för ev. justeringar i programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder 
över. Mimosa kulturresa ab ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. 
 
Kontaktuppgifter:  
Björn Malmberg, 0708 890790,  
bjorn.malmberg@kulturresa.se 
www.kulturrresa.se 
 
 


