
 
Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del:       

Edinburgh
Svært få hovedsteder ligger så vakkert til som Edinburgh. Byen er omgitt av flere høye 
vulkanske klipper. På en av klippene ruver Edinburgh Castle majestetisk over 
gamlebyen med vertikale stup på tre kanter, og den berømte strekningen Royal Mile 
som tar deg til Holyrood Palace i Edinburgh by. 
 
Edinburgh er Storbritannias nest mest besøkte by etter London, og de fleste opplever 
at skottene er atskillig mer joviale, pratsomme og gjestfrie enn de noe mer reserverte 
engelskmennene. 
 
Nordmenn har omsider begynt å få øynene opp for den skotske hovedstaden, og med 
direktefly fra Oslo er du bare to timer unna denne sjarmerende byen. Du har mer enn 
nok av kulturelle attraksjoner og severdigheter i Edinburgh til å holde deg travelt 
opptatt en langhelg. 
 
Edinburgh har vært hovedstaden i Skottland siden 1437, men er med sine 450 000 
innbyggere ikke den største byen i Skottland. Skottlands største by er Glasgow. Det 
skotske klimaet er kjent for å være variabelt hele året, så vær forberedt på en 
regnskur uansett når du drar.



    

  

Flyreisen 
KLM flyr via Amsterdam 3 ganger daglig. 
SAS flyr via Oslo og via Stavanger, men ikke daglig. 
Norwegian flyr direkte fra Oslo Lufthavn på 1t 50 min. 
 
Edinburghs flyplass ligger 14 kilometer vest for sentrum. Det går 
flybusser hvert 10. minutt inn til Waverly Bridge i sentrum. Turen tar 
en snau halvtime og koster cirka 50 kroner en vei. Eventuelt kan du 
ta vanlig rutebuss nr 35. Denne tar lenger tid, men koster bare 12 
kroner. En taxi vil koste rundt 200-250 kroner avhengig av tid på 
døgnet og hvor i sentrum du skal.

Royal Mile Hotel Edinburgh 
 
1 George IV Bridge Edinburgh 
Femstjerners hotell, i luksuriøs stil i Old Town  nær St. 
Giles´ katedral. I nærheten finner du også Greyfriars Kirk 
og shoppinggaten og parken Princes Street Gardens. 
I tillegg til en restaurant har hotellet et helsestudio, et spa 
med full service og en bar/lounge. 
LCD-TV med digital-TV tilbys. Rommene har dessuten 
gratis wi-fi og bad med dusj og designertoalettartikler 
Hotellets ansatte går i kilt - meget hyggelig hotell med 
nydelig frokost og bakhage hvor man kan nyte alle 
måltider. 
 

  
  

Hotell Crowne Plaza Edinburgh - George Hotel 



The Roxburghe 
38 Charlotte Square - Edinburgh 
Med et opphold på Crowne Plaza Edinburgh - The 
Roxburghe vil du bo sentralt i Edinburgh, rundt 
hjørnet fra Charlotte Square og Georgian House. 
Dette hotellet har fire stjerner og ligger i nærheten 
av shoppinggatenPrinces Street Gardens og 
Edinburgh internasjonale konferansesenter. 
Hotellet har mange møterom, små oppholdsrom 
og barer og en egen lounge for hotellets gjester. 
Innholdsrikt treningssenter i kjelleretasjen med 
egne saltimer.

19-21 George Street, Edinburgh 
Historiske og elegante George Hotel har en 
misunnelsesverdig beliggenhet  i nærheten av 
Edinburgh Castle, Princes Street Gardens og 
Holyrood Palace. Hotellet tilbyr elegante rom, den 
velkjente Tempus Restaurant and Bar, 
konferanselokaler og møterom. 
 
Denne verneverdige bygningen har en 
karakteristisk fasade og er over 200 år gammel. 
Bygningen er fornyet og flesteparten av rommene 
og fellesområdene er pusset opp. 
Møterommet Panorama i toppetasjen har 
fantastisk utsikt over Edinburgh.Mange fine store 
konferanserom. 

Balmoral Hotel 
 1 Princes Street, New Town 
The Balmoral ligger langs Princes Street, en fem minutters spasertur fra Waverley 
Station og Edinburghs mest populære shoppingstrøk. De kan tilby restaurant med 
Michelin-stjerne, et basseng og treningsstudio. 
 
The Balmoral åpnet for første gang i 1902, og rommene har stort bad i marmor og 
interaktivt TV. Mange av rommene har utsikt over Edinburgh Castle og gamlebyen. I 
en av suitene på Balmoral skrev J.K. Rowling slutten på en av sine bøker om Harry 
Potter. 
 
I Number One Restaurant kan du nyte utsøkte retter, og i Hadrian´s Brasserie 
serveres mat i uformelle omgivelser. Palm Court byr på ettermiddagste og en 
champagnebar, mens Balmoral Bar tilbyr innovative cocktailer i avslappende 
omgivelser. The Scotch på hotellet kan skilte med hele 400 typer skotsk whisky. 
 
I Balmoral Spa, som har 5 behandlingsrom og et treningsstudio, kan du koble av med 
badstue og tyrkisk bad. 



The Balmoral kan også skilte med sitt eget fantastiske klokketårn i hjertet av 
Edinburgh. . 

Severdigheter i Edinburgh 
Gamlebyen 
Sør for Princes Street Gardens ligger Old Town, gamlebyen i Edinburgh. Hele 
området ligger på UNESCOs verdensarvliste med rundt 4500 verneverdige 
bygninger. Edinburghs sentrum er omgitt av flere høye vulkanske klipper, og på en av 
disse ruver Edinburgh Castle majestetisk over gamlebyen. Den viktigste fartsåren i 
gamlebyen er den såkalte Royal Mile, som strekker seg fra Edinburgh Castle og 
nedover til den gamle kongeresidensen Palace of Holyroodhouse og Holyrood 
Abbey. 
 
 
Edinburgh Castle. 
Du må ha kondisjon nok til å forsere en sti opp en 122 meter høy klippe for å nå den 
fremste av Edinburghs attraksjoner, Edinburgh Castle. Denne godt bevarte festningen 
har vært i bruk i over tusen år, og ligger på toppen av en utdødd vulkan, med bortimot 
vertikale fjellvegger på tre kanter. Slottet har hatt en viktig rolle i skotsk historie i flere 
århundrer. Inngang koster ca 135 kroner. 
 
 
Royal Mile 
er egentlig fire gater; High Street, Canongate, Lawnmarket og Castle Hill. Royal Mile 
er turistenes favoritt, takket være sine mange butikker, spisesteder, puber og 
historiske bygninger. Her ligger også Skottlands høyesterett og den iøynefallende 
St.Giles-katedralen, oppkalt etter Edinburghs skytshelgen. 
Skotske souvenirer finner du langs Royal Mile, kilt og kasmir i skotske ruter. 
 
Scotch Whisky Heritage Centre 
På The Royal Mile, nærmere bestemt 354 Castle Hill, ligger Scotch Whisky Heritage 
Centre. Dette senteret tar for seg alt som har med skotsk whisky å gjøre, med både 
omvisning, informasjon, restaurant og selvsagt en bar med over 300 typer skotsk 
whisky. Åpent alle dager fra 1000 til 1800, inngangsbilletten koster 110 kroner for 
voksne. 
Adresse: 354 – 358 Castle Hill  
 

      

Nybyen 
Nord for Princes Street Gardens ligger New Town. Så veldig ny er ikke Nybyen, den 
ble anlagt på slutten av 1700-tallet for å løse problemet med overbefolkning i 
Gamlebyen. 
Edinburghs fremste shoppinggate ligger på nordsiden av Princes Street Gardens og 
heter naturlig nok Princes Street. Den er halvannen kilometer lang og har ikke 
bygninger på sørsiden, men fin utsikt mot parken, gamlebyen og slottet. Gaten har de 
mest tradisjonelle kjedene og kjøpesentre. 
Parallellgaten til Princes Street er George Street med sine designerbutikker. I 



butikken Hermann Brown som ligger i West Port kan du finne retro Raybans og kule 
vesker. Er du Vintage fan kan området Stockbridge tilby noen gjenbruksbutikker. 
 
 
Edinburgh Festival 
Hver august måned arrangeres Edinburgh Festival, som egentlig er en serie 
forskjellige festivaler. Blant disse finner vi Military Tattoo, musikkfestival, 
litteraturfestival og filmfestival. I løpet av disse ukene dobles innbyggertallet, med 
konstant folkeliv og aktiviteter i byens gater. Det er nesten umulig å finne et ledig 
hotellrom og du må bestille lang tid i forveien hvis du skal besøke Edinburgh i august. 
 
Palace of Holyrood 
Palace of Holyroodhouse er den britiske dronningens offisielle hjem i Edinburgh, og 
har vært kongelig residens i over 700 år. Palasset ble opprinnelig bygget som kloster 
i 1128. Palasset er åpent for publikum, og du kan ta en guidet tur og se de historiske 
kongelige gemakkene, gallerier, mottagelserommene med mer. Om sommeren er 
også den flotte slottsparken åpen. Inngang cirka 100 kroner, barn cirka 55 kroner. 
Holyroodhouse ligger i Canongate, helt i den østlige enden av The Royal Mile, og har 
åpent fra 0930 til 1800. (Til 1630 på vinteren) 
 
 
Sør for Palace of Holyroodhouse ligger den store Holyrood Park, som strekker seg 
opp mot byens høyeste punkt, Arthur´s Seat, en utdødd vulkan, 251 meter over havet. 
Her har du en storartet utsikt over området, det tar ca 1 time og gå dit fra 
bysentrum. Ved Holyrood ligger også den flotte nye skotske parlamentsbygningen, 
som åpnet i 2004. 
 
Fra Military tatoo i Edinburgh Castle                        Palace of Holyrood.

  
  

Loch Lomond båttur 
Loch Lomond er den største innsjøen i Storbritannia og er innseilingen til høylandet. 
Dette er en fin båttur om man ønsker å komme seg ut av byen for å oppleve de 
skotske "highlands" Her kan du oppleve flott natur og kanskje besøke et 
whiskydestilleri. Innsjøen ligger 8 mil fra Edinburgh og ca 3 mil fra Glasgow. 
 
Loch Lomond forsyner det sentrale Skottland med drikkevann og har et meget rikt 
dyre- og fugleliv. Langs bredden passerer man fantastiske slott og herskapshus som 
idag fremstår som flotte hoteller og jaktslott. Vi gjorde et koselig stopp på Lodge Loch 
Lomond for en lunsj. Et idyllisk sted med egen sandstrand, brygge og nydelig utsikt 
over innsjøen. Flott sted for bryllup. 
www.loch-lomond.co.uk 



Det perfekte jentehotellet - Tigerlily 
 
Tigerlily er et prisbelønt boutique-hotell som ligger bare en ti minutters spasertur fra Scott Monument i 
Edinburgs mest populære shoppingområde og forretningsstrøk. Her tilbys en elegant restaurant og 
stilfulle rom. 
 
Hotellet ligger på George Street i Edinburgh sentrum, og har flotte rom utstyrt med flatskjerm-TV, 
DVD-spiller og iPod-dokk. Rommene har også eksklusive badeprodukter fra White Company og gratis 
Wi-Fi. 
 
På Tigerlily finner du en champagne- og cocktailbar, som også serverer retter med lokale råvarer. Som 
gjest på hotellet har du fri adgang til Lulu nattklubb og bar, som ligger i hotellets underetasje. 
 
Etter damenes vurdering; skal du på jentetur til Edinburgh er dette absolutt rette valg. Passe" rosa" og 
en av de hotteste utesteder i Edinburgh for tiden. 

  

  

  



  

The Albanach 
New Town, Edinburgh Capacity:  65   Traditional Scottish cuisine 
Situated on the Royal Mile, the Albanach tempts visitors with a 
delicious Scottish menu. Its bar, stocking 103 whiskies, leads to a 
wood and stone dining area at the back. One will appreciate the 
´modern tartan´ walls adorned with patriotic statements, driftwood 
and bits of barbed wire. 
 
Familiar Scottish dishes such as smoked salmon, Cullen skink, 
fish-cakes and mussels are duly present and delicious. The menu 
is great and the white chocolate and raspberry cheesecake is ´too 
good to describe´! 
 

  

The Dome 
City Centre, Edinburgh   Maximum pax: 140 pax  International 
cuisine 
The Dome is a magnificent building, located in the heart of 
Edinburgh and which dates back over 200 years. The site of the 
Dome was originally the site of the Old Physicians Hall, built and 
designed by James Craig, the celebrated planner of Edinburgh’s 
New Town.  At one time a former bank, the building has been 
tastefully restored to provide a stylish setting for dinners, meetings 
etc...  As guests enter through the Corinthian Portico, they can 
savour the elegance, comfort and service that the Dome offers 
today.  The building is a wondrous sight - with ornate ceilings, 
sculptured panels and wonderful stained glass windows. 
 
Expert opinion:  stylish restaurant with stunning architecture 
offering quality food. 
 
 
 

Aktiviteter for gruppeturer 
Edinburgh og vår leverandør byr på mange flotte aktiviteter for større grupper, alt fra 
gutteturer til større ansatte eller leverandørturer. 

      
  

Highland Games 
at Gosford House 
Tradisjonelle skotske 
aktiviteter i sjarmerende 
Gosford House inkl 
BBQ. 
Les mer 

The Mini Cooper 
Challenge 
Gjør deg kjent i 
Edinburgh i en 2011 
Mini Cooper - 
morsomme 
gruppeoppgaver med 
fotoapparat.
Les mer 

Hats Making at 
Gosford House 
Kurs i hattemakeri, lag 
din egen engelske hatt!
Les mer 

The Ghost Tour 
Bli med på en historisk 
reise i Edinburgs 
underjordiske tunneler - 
med skrekkblandet fryd.
Les mer 



Elsies inside tips 
Edinburgh er en liten og gå-vennlig by. Det er lett å finne veien og den store 
shoppinggaten Princes Street deler byen i New Town og Old Town. Lengst 
vest i den gamle bydelen troner Edinburgh Castle. Herfra går brosteinsgaten 
Royal Mile til Edinburghs andre slott - Palace of Holyrood House. 
 
Reis hit på juleshopping med pyntede gater i slutten av november. Flotte 
shoppingmuligheter med lunsj på julepyntet The Dome og afternoon tea på 



    
TRAVELNET Reisevarehuset - Thomas Angelsgt 7-9, 7011 Trondheim Norge 
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Balmoral Hotel. Du finner også et tysk julemarked med juleglogg, godt 
utvalg i mange typer pølser, tysk mat, flotte julegaver, skøytebane og 
karuseller. 
Kanskje en pint på en av de utallige pubene med levende musikk på kvelden 
kunne vært noe? Og du må smake "haggis", den typiske skotske 
nasjonalretten med innmat og potetmos, yammi. 
 
 
 

TRAVELNET Reisevarehuset 
Thomas Angelsgt.7-9, 7011 Trondheim 

Tlf: 73 88 41 80, mail: heidi@travelnet.no

www.reisevarehuset.no 


