
Klass 9 
Excel Education

Skolresa 
15 sep-20 sep 2019  

Edinburgh, Skottland 

• Samling resecentrum tid: 12:50, visa ditt pass och EU-försäkringskort 

• Avresa Leksands Resecentrum söndagen den 15 september 13:08, se till att du ätit 
lunch. 

• Ankomst Arlanda 15:52, äta middag där eller ta med egen middag. 

• Flygresa med SAS från Arlanda, avgång 18:50. 

• Ankomst Edinburgh, 20:05. 

• Transfer bokad till Edinburgh. 

• Vi bor på https://www.codehostels.com/hostels/
the-court/ där vi också äter frukost, lakan och 
handduk ingår i vår bokning. 

• Måndag till torsdag har vi flera inbokade utflykter och skolarbeten för att sedan åka hem 
till Sverige på fredagen. 

• Transfer till flygplatsen är bokad, liksom flygresa med SAS,  avgång 11:25 och  ankomst 
Arlanda 14:25, till slut SJ (16:08) hem till Leksand, ankomst 18:51. 

Packning: en ryggsäck (handbagage, max 100 ml vätska) samt ett inchecknings bagage 
på max 23 kg. 

https://www.codehostels.com/hostels/the-court/
https://www.codehostels.com/hostels/the-court/
https://www.codehostels.com/hostels/the-court/
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Översikt 
måndag till torsdag 

Måndag  

Frukost: 8-9 på Code Hostel. 

Samling 9:30 för att ”Lära känna Edinburgh” på er egna poängjakt 
(Scavenger hunt) som ni förberett med Melanie. Ät lunch under 
aktiviteten. 

Lunch i mindre grupper (lunchpengar swishat, 100-150 kr till varje 
lunch)  

Samling 14:30 på Code Hostel. Vi går tillsammans till guidade 
turen. 

Historisk guidad tur 15:00 (1,5 timme, samling Mercat Cross/ High 
street) Secreat of the Royal Mile 
https://www.mercattours.com/tours/history-walks/view-tour/secrets-of-the-royal-mile?
fbclid=IwAR1FTo-Mrjzpk7V1FQ150gRA5Bj4jJVM-y5tBGfhl7IU4Yy1OaeI3FHSJIo 

Middag: Vi ser under dagen ut tre restauranger, där Veronica, Eric 
och Anna går till var sin och eleverna avgör själva till vilken de följa 
med 

Tisdag 

Frukost: 8-9 på Code Hostel. 

Samling 9:30 för att berätta vad man tänkt göra på sin "egen tid” 
mellan 10:00- 13:45, ät lunch under den tiden.  

Lunch i mindre grupper, (lunchpengar swishat, 100-150 kr till varje 
lunch)  

https://www.mercattours.com/tours/history-walks/view-tour/secrets-of-the-royal-mile?fbclid=IwAR1FTo-Mrjzpk7V1FQ150gRA5Bj4jJVM-y5tBGfhl7IU4Yy1OaeI3FHSJIo
https://www.mercattours.com/tours/history-walks/view-tour/secrets-of-the-royal-mile?fbclid=IwAR1FTo-Mrjzpk7V1FQ150gRA5Bj4jJVM-y5tBGfhl7IU4Yy1OaeI3FHSJIo
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Samling 13:45 på Code Hostel, klockan 14-17 träffar vi Jim som är 
parlamentsledamot och han följer med oss till skolan Liberton High 
School, där han har bokat ett besök. Vi åker buss dit. 

Middag: Vi ser under dagen ut tre restauranger, där Veronica, Eric 
och Anna går till var sin och eleverna avgör själva till vilken de följa 
med. 

Vi ser också till att köpa matsäck till onsdagens busstur, frukt, 
dricka. 

Onsdag  

Frukost 06:30-07:15 

Busstur med ”Haggis bustours” inkl picknick och båttur på Loch Ness 
samt Högländerna, de hämtar oss 7:45 på deras 
kontor, 5 minuter från vårt hostel. 
Samling 7:30 för att gå tillsammans till bussen. Ta 
med en tröja/jacka/paraply/regnkläder och din 
matsäck. Packa i din ryggsäck. En bok/ kortlek till 
bussturen. 

Lunch: Picnic i Fort Augustus, vi får välja på 
mackor som ingår i turen. 
Bussturen går enligt: ”Heading north we pass the imposing ramparts 
of Stirling Castle and then skirt the Trossachs National Park (Rob 
Roy country). 

We cross the wilds of Rannoch Moor before 
stopping at dramatic Glencoe, scene of the infamous 
massacre in 1692. There will be time here to enjoy 
the view and take plenty of photos while you learn 
the macabre history of this atmospheric area. 
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Our tour then takes us past Fort William and Britain’s highest 
mountain, the mighty Ben Nevis, before following the Great Glen 
and stopping in the village of Fort Augustus by the 
shores of the mysterious Loch Ness.  
In Fort Augustus you will have time to enjoy a 
picnic lunch and join a cruise to see if you can spot 
the elusive monster. 

Our return journey passes through ‘Monarch of 
the Glen’ country, passing shimmering Loch 
Laggan.  
Continuing south, we enter Perthshire, Big Tree Country and a land 
of forests, rivers and mountains.  

We then view the spectacular Forth Bridges 
before arriving back in Edinburgh around 
8pm.”

Middag: Vi ber busschauffören stanna vid lämpligt ställe och äter 
middag. 

Torsdag  

Frukost: 8-9 på Code Hostel. 

10:00-12:00 träffar vi komissionärer från Parlamentet 

12:00 Lunch i mindre grupper (lunchpengar swishat, 100-150 kr till 
varje lunch)  

Därefter ska vi få göra ett besök på Parlamentet och lyssna till en 
debatt, kanske gällande Brexit? 



Klass 9 
Excel Education

15:15 guidad tur (ca 1 timme) Ghostly Underground (samling vid 
Mercat Cross/ High street, vi går tillsammans dit)  
https://www.mercattours.com/tours/ghost-tours/view-tour/ghostly-underground?
fbclid=IwAR1qpnmrNZsrMU3JkuWoDy86boYIgmWNNY6hATZX1vFJmQN9VzV2ltfRxgw 

Till Code Hostel för att börja packa ihop, ha koll på ditt pass! 

Middag: 19:00 avslutningsmiddag på 
restaurang Baba där vi förbeställt både 
mat och efterrätt. 

Till Code Hostel för att packa ihop allt.  
Ha koll på ditt pass! 

https://www.mercattours.com/tours/ghost-tours/view-tour/ghostly-underground?fbclid=IwAR1qpnmrNZsrMU3JkuWoDy86boYIgmWNNY6hATZX1vFJmQN9VzV2ltfRxgw
https://www.mercattours.com/tours/ghost-tours/view-tour/ghostly-underground?fbclid=IwAR1qpnmrNZsrMU3JkuWoDy86boYIgmWNNY6hATZX1vFJmQN9VzV2ltfRxgw
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Fredag  

Frukost: på Code Hostel därefter samling  med all packning för att 
åka transfer till flygplatsen. 

Ansvarig för att dokumentera resan: 

Söndag: Sonia och Chloe 

Måndag: Clara, Elias, Elsa 

Tisdag: Fideli, Sofia, Hannes 

Onsdag: Edith, Linn, Ruxandra 

Torsdag: Ellen, Wilma, Fanny 

Fredag: Mia, Matilda, Lisa 

Boende 

8-bäddsrum: Eric, Elsa, Sofia, Linn, Ellen, Wilma, Hannes, Elias 

10-bäddsrum: Anna, Ruxandra, Lisa, Clara, Matilda, Edith, Fanny, 
Fideli, Mia 

3-bäddsrum: Veronica, Sonia, Chloe
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