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DENDROLOOGIDE ÕPPEREIS ŠOTIMAALE 4.-8. august 2015.a.
Suursugused lossid parkide ja aedadega, kanarbikuga kaetud nõmmed, sametiselt rohetavad mäed valgete
lambatupsudega – selline on Šotimaa, mis mõjub lummavalt. Šotimaa reisile lisab vürtsi tattoo festival –
militaarorkestrite vigurmarssimine. See on suurejooneline pidustus, mis toob igal aastal Edinburghi tuhandeid
külalisi. Soovijatel on võimalus pileti ettetellimisel festivali etendust vaadata.
Orienteeruv programm valikuteks.
TEISIPÄEV 4. august. Kogunemine lennujaamas kl.5.30
Lend: Lufthansa Tallinn-Frankfurt 7.00 – 8.30 ja Frankfurt –Edinburgh 11:35-12:25.
Alustame teekonda põhja poole. Esimene sihtpunkt on 4000 elanikuga väikelinn Kinross.
Kinross House Garden. Kinross.
Kaunis aed, mida on uuendatud 20. sajandil. Siit avaneb vaade Lochleveni lossile, kus peeti vangis kuninganna Maryt. Selle fakti
poolest on väikelinngi kuulsaks saanud.170 ha maastikuarhitektuuri ja aiakunsti Itaalia ja Prantsuse stiilis. Loss sai 2013. a. ajalooliste
hoonete restaureerimise auhinna.
Arnot Tower Garden.Leslie, Fife.
15 saj pärit torni varemed, 10aakrine aed, metsamaa ja rododega. Pikad lillepeenrad, lõhnaaed. 120aastased rodopuud. £ 3.50.
Falkland Palace garden (37 miili Edinburghist).Renessansiaegse arhitektuuri meistriteos. Oli Stuartite kuninglik jahipalee.
Aed kujundatud 1946.a. Segalillepeenrad, hekid. Tammepuudest “katedraal”.
/Pole päris kindel, kas vaatama saab, reklaamitakse pidustuste, pulmade jm paigana, kuid siiski on aia avamise aeg, hind £ 10.
Majutus 2 ööd Holiday Inn Express Dundee http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dundee/dndee/hoteldetail
KOLMAPÄEV 5. august
Kellie Castle garden.14. saj loss ja aed, vanad roosisordid, lillepeenrad jm.Pittenweem, Fife. £ 8.50.
Cambo gardens. Kingsbarn.Viktoria stiilis aed, haruldased taimed, liiliad, roosid, köögiviljaaed. £ 4
Hill of Tarvit House Garden. Cupar.Rajatud 1906. terrass, roosiaed, jugapuuhekid. £ 8.50.
Branklyn garden. Dundee rd. Perth.20. saj. aed. Suur taimekollektsioon, Himaalaja taimed, liiliate, rodode, moonide riiklik
kollektsioon. £ 5.50.
Parkhead gardens. Burghim Rd. Perth.Autentne Šoti aed. Kõigi aastaaegade aed. Liiliate kollketsioon. Palju kauneid puid. Aeda
kujundatud viimased 30 a. £ 3.50
2 taimemüügikohta ( mõlemad u 30 km raadiuses.):Glendoick Gardens. Perth. Rodod, asalead ja Binny Plants. Püsililled.
Glamis Castle garden.14.-17. sai loss, 18. s park, 19. s Itaalia stiilis aed.Hekid, lillepeenrad, purskkaevud, rodod, asalead.
Kuninganna Elisabethi ja kuninganna ema lapsepõlvekodu. Kõige suurejoonelisem loss. £ 10.90
Puukool/taimeaed:. Lochlands Nursery Forfar.
Edzell castle and gardens.Renessanss-stiilis, keskaegses maneeris rajatud aed 1604. Esialgsetest taimedest pole andmeid.
Praegune aed rajatud 1930ndatel, unikaalne kogu Euroopas. £ 5.50
House of Pitmuies. Forfar.18. saj hoone, roosiaed, alpi aed.Pikad püsilillepeenrad, roosid, müügil haruldasi taimi.
Arbuthnott House and Garden. Arbuthnott, Laurencekirk.17. saj pärit aed, asub järsul kallakul. £ 2,50.
Lähme samasse hotelli tagasi, kus olime eelmise öö.
NELJAPÄEV 6. august. Drummondi loss ja aed., Grief .Eriti kaunis aed, prantsuse stiilis, kuid sisaldab veidi ka eklektikat ja itaalia
aia sugemeid. £ 5.
Edinburgh.Princess Street gardens.Avalik park, lillekell jm
Edinburghi botaanikaaed.
2 ööd Ibis Hotel Edinburgh Centre South Bridge http://www.ibis.com/gb/hotel-8484-ibis-edinburgh-centre-southbridge/index.shtml
REEDE 7. august
Dr Neils Garden. Duddington.
Kõige märkimisväärsem Šoti aed, kutsutakse ka Edinburghi salaaiaks. Okaspuud, alpi taimed, kanarbikud, magnooliad, asalead.
Saanud palju auhindu. Taimemüük.Kl 10st loojanguni. Tasuta.
Inveresk Lodge Garden. Mussselburgh.Ronitaimed, lillepeenrad, roosiaed. Mõjub rahuoaasina. Kl 10-18. £ 3.
Dirleton castle garden. Dirliton.Maailma pikimad lillepeenrad. Kl 9.30-17.30. £ 4.50
LAUPÄEV 8.august
Lend Edinburgh-Frankfurt 13.10-16.05 ja Frankfurt-Tallinn 20.55-00.15
Reisipaketi 1050 EUR sisaldab: Tallinn-Edinburgh-Tallinn lennupiletid koos lennujaamamaksudega, bussi kasutamise 5 päeva,
majutuse 4 ööd koos hommikusöökidega, erialase programmi koostamise ja giiditeenuse. Hind ei sisalda tasulisi sissepääse.
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Kasulik oleks osta sisenemisteks parkidesse, lossidesse Great British Heritage Pass ( programmis GBH), mille
hind 7p. 39 GBP ja 4p. 28 GBP), mis haarab umbes 600 objekti (vt. www.visitbritain.com) .
Info ja registreerimine:
Eesti Dendroloogia Selts Aino Aaspõllu tel. 5042603, 644 0045 või e-postile aino.aaspollu@gmail.com
Reisibüroo Comtour Urve Joost, tel. 6455 925, 52 20 009 ja e-post comtour@comtour.ee
Palume järgmiseid andmeid: perekonna- ja eesnimi; isikukood, kodune aadress; telefon; e-post
Giid Aino Aaspõllu tel.+ 372 50 42 603 ja grupi saatja Annika Poldre tel.+ 372 51 16 256.
OÜ Comtouri arveldusarve IBAN EE381010052027836004, AS SEB Pank.
Ülekandel palume märkida: reisija ees- ja perekonnanimi ja reis. Tasuda saab ka sularahas meie kontoris
Lauteri 7 (Hotell Olümpia kõrval).
Kohustuslik on võtta kaasa PASS (peab kehtima 6 kuud peale reisi lõppu).
Soovitame kaasa võtta mugava reisiriietuse (tuuline, vihmane ilm), käterätiku, arstirohud, mida kasutate.
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt.muudatusi sõltuvalt ilmast ja muust meist
mitteolenevatest põhjustest.

Meeldivat reisi soovides,
Urve Joost
Comtouri tegevjuht

tel.522 0009
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