
 
 

TOLGA SEMİZ  mektubu:  

Herkese merhaba, 

Sonbaharın son günlerinde güzergahımız İskoçya. 
İskoçya’nın kuzeydoğusunda Spey nehrinin suladığı 
vadilerin içerisinden geçerek, güzel kasabaların 
oluşturduğu Speyside bölgesi.  

Şehir hayatından sıkılanlar için doğal bir kaçış alanı. 
Adeta ortaçağa dönüş. Sadece ortaçağa mı? Kır 
hayatını özleyenler ya da hiç yaşayamayanlar için de 
cazibe merkezi. 

Doğal hayat ve gastronominin birleştiği noktaya 
gidiyoruz. 

Bir masal diyarında, lezzetli tadımlarda bulunacak, 
sessizlik ve huzur içerisinde bir seyahat geçireceğiz.  

Viski üretim merkezlerinde üretime şahitlik edecek, kimilerine göre viski tadının 
%80’ine etki eden fıçıların nasıl yapıldıkları, onarıldıklarını bizzat 
gözlemleyeceğiz.  

Yüzyıllar önce yapılan köprülerden geçeceğiz, sis bulutları içerisinde dolaşacağız, 
yağmurun ardından bir anda ortaya çıkan gökkuşakları gibi coşkuyla dolacak, 
rengarenk tatlar deneyecek, keyifli anlar geçireceğiz.  

Şansımız varsa kar, yağmur, sis ve güneşi aynı anda göreceğiz. Victoria 
döneminden fırlamış gibi, olanca sadeliği ama heybetiyle zamana meydan okuyan 
otelimizde adeta 19.yüzyıl sonuna ziyarette bulunacağız.  

Kâh dingin, kâh coşkuyla akan Spey nehri ve kolları ufak derelerin kıyısında, 
şırıldayan suların eşliğinde, Victoria dönemi demiryolunun raylarından arda kalan 
yürüyüş yolunda bir tarafımızda Spey nehri diğer tarafımızda orman dolaşacağız. 
Özenle düzenlenmiş bahçelerde gezinecek, sessizliğin huzuruna varacağız. 

Sadece 18 harf içeren Kelt dili ile tanışacağız.  

İskoç koyunlarından elde edilen yün, shetland kazakları, atkıları, bereleri 
üretildikleri yerlerden satın alma imkanına sahip olacağız (belki de yerel 
kıyafetleri bile denemek isteyebilirsiniz).  

Naçizane bilgilerimi sizlere aktarabilmeyi sabırsızlıkla bekliyor, size huzuru, 
doğayı, güzelliği, yeşili, vadileri, nehirleri vaat ediyorum.  

Bu seyahatten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.  

Defalarca İskoçya’ya gitmek isteyecek, herkese tavsiye edeceksiniz. 

Sevgi ve saygılarımla; 

Tolga Semiz  



 
 

TUR PROGRAMI: 

 21. Kasım 2019 Perşembe  :  

TK 1345 sefer sayılı ISTANBUL EDINBURGH – 
13.45 hareket. 15.40 varış. Bagaj ve gümrük 
işlemleri sonrasında bizi bekleyen aracımızla otele 
hareket takriben 3.5 saatlik bir yolculuğun 
ardından otelimize varış  

20.00: Otel restoranında (Copper Dog) akşam 
yemeği   
 

 
22. Kasım 2019,  Cuma   

 
09.15: Otelden ayrılış   
09.30: Speyside Cooperage Center, Fıçı Üretim Merkezi   
11.00: Distillery ziyareti, cafe’sinde öğle 
yemeği   
13.00: Dufftown kasabasına gidiş, serbest 
zaman   
14.00: Distillery (Visitor Centre) ziyareti 
16.30: Otele dönüş, serbest zaman, yürüyüş 

sırasında  

Craigellachie Köprüsü görülebilir.     
19.30: Otelden ayrılış   
19.45: Dowans’ Hotel Restaurant akşam 
yemeği   

22.00: Otele dönüş   
  



 
 
 
 
23. Kasım 2019 Cumartesi:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.45: Otelden ayrılış   
10.00: Distillery (Visitor Centre) ziyareti   
11.00: Distillery ziyareti, cafe’sinde öğle yemeği   
13.30: Glen Grant bahçesinde bulunan  cafede keyif zamanı, isteyenler yürüyüş 
yapabilir. 
18.00: Otele dönüş, serbest zaman   
20.00: Station Hotel, Rothes, akşam yemeği   
22.00: Otele dönüş   
  

 

 

 



 
 

 

24.Kasım 2019 Pazar:   

08.45: Otelden ayrılış   
10.30: House of Bruar (yerel ürünlerin 
satışının yapıldığı alışveriş merkezi) 
molanın ardından  
11.45: House of Bruar hareket 
TK 1346 sefer sayılı İstanbul uçağı ile 
saat 23:55 varış   
 

*Tur programında ve saatlerinde, hava 
ve yol durumuna göre değişiklik olabilir. 

 
Ücret: (min. 7 kişi)  
İki kişilik odada tek kişi  : GBP 2.000,- 
Tek kişi farkı   : GBP  150,- 
 
Rezervasyon  5. Kasım tarihine kadar ücretin yarısı ödenirse kesinleşir.  
 
Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler: 
 
- 3 gece Hotel Craigellachie  oda/kahvaltı konaklama  
- Uçak bileti 
- Programda belirtilen damıtım yerlerinde ki tadımlar 
- Programda belirtilen turlarda ki özel araç 
- Havaalanı - otel - havaalanı transferler (programda belirtilen uçuşlar için) 
- Programda verilen gezilerde ki özel otobüs ücreti 
- Damıtım yerlerindeki cafe'lerde ki öğlen yemekleri 
- Danışmanımız Sn. Tolga SEMİZ  refakati 
 - Zorunlu TURSAB sigortası 
- Bahşişler 
  
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler: 
 
- Otelde yapılacak ekstra harcamalar 
- Program gezilerinde ki dükkanlarda ki alışverişler 
- Belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerde ki içecekler 
- Vize ücreti 
- Yurt dışı çıkış fonu 
   
*** Hava şartlarından meydana gelebilecek uçak iptal ve rötarlarından, kaybolan 
valizlerden acentemiz sorumlu değildi 
 

http://www.craigellachiehotel.co.uk/

