
SKOTLANTI 17.-20.9.2012 

__________________________________________ 
 

(Tämä kertomus on jatkoa Kroatian kokemuksille. Palasimme Suomeen Skotlannin kautta siitä syystä, että 

saimme sitä kautta paluulennot 25 eurolla ja 25000 pisteellä/matkaaja, kun hyödynsimme British Airwaysin 

pisteitä.) 

 

Hieman huonosti nukutun yön jälkeen ajelimme lentokentälle, palautimme hyväksi menopeliksi 

osoittautuneen Huyndaymme ja siirryimme loungeen aamiaiselle. Priority Pass täytti paikkansa myös 

Dubrovnikissa.  

 

 
 

 
 



Teimme välilaskun Lontoon Gatwickin lentokentällä, jossa pääsimme tutustumaan vuoden Priority Pass -

loungeksi valittuun upeaan loungeen. Tämä kuului samaan sarjaan kuin Heathrowin lounge eli syystä 

palkittuja molemmat. Vajaan parin tunnin pysähdyksen ja tankkauksen jälkeen olimme taas koneessa nokka 

kohti Edinburghia. Siellä jouduimme laillisen ”ryöstön” kohteeksi. Olimme unohtaneet ottaa piirongin 

laatikosta punnat mukaan, joten päätimme vaihtaa 50 eurolla puntia laukkuja odotellessamme. Emme ole 

yleensä käyttäneet näitä tiskejä vai vaihtaneet rahaa lähinnä kotimaassa. Emmekä vaihda jatkossakaan: 

Saimme todella heikolla kurssilla reilun 32 puntaa käteen, kun ottivat vielä välityspalkkiota 3 puntaa. 

Viidennes summasta suli välittäjän pohjattomaan kassaan. Voi sanoa, että oppia ikä kaikki! Saimme noilla 

murusilla kuitenkin maksetuksi bussimatkamme keskustaan (3,5 puntaa/sierainpari).  

 

Bussi n:o 100 lähtee heti ulosmeno-oven oikealta puolelta ja tiketit voi ostaa viereisestä lippumyymälästä. 

Luottokortilla olisimme selvinneet siitä ja fiksuina olisimme ottaneet menopaluun, jolla olisimme saaneet 

punnan alennuksen/lippu.   

 

Olimme päätyneet suunnitelmissamme siihen, että menemme Edinburghiin yöksi ja siirrymme aamulla 

Skotlannin Ylämaahan Invernesiin junalla. Ennakkoon ostettuina edestakaiset biletit maksoivat 40 

eu/nenä. Löysimme Edinburghin uudesta kaupungista Waverleyn aseman läheltä kivan Edinburgh 

Townhouse- hotellin aamiaisineen alle 70 eurolla ja lähtöpäivää edeltäväksi yöksi vielä lähempää asemaa 

Royal British- hotellista huoneen 83 eurolla. Jäimme pois Castle Streetin pysäkillä, kävelimme läheiseen 

hotelliimme ja asetuimme taloksi. Itäeurooppalaisittain ääntävä ystävällinen rouva, joka tuntui hoitavan 

yksin koko pientä Edinburgh Townhouse- hotellia. Se osoittautui hyväksi valinnaksi ja rouvan väsäämä 

aamiainenkin oli ihan hyvä. Hinta-laatu erinomaiset! Kävimme vielä iltakävelyllä tutustumassa uuteen 

osaan kaupunkia, hakemassa junaliput ja sitten väsyneenä nukkumaan. 

 

Tiistaina 18.9. siirryimme hyvissa ajoin asemalle vajaan kilometrin päähän. Alkumatkasta ohitimme mm. 

kuuluisan Edinburghin linnan. 

 

 
 

 



 
 

 
 

Jouduimme vaihtamaan junaa vajaan tunnin matkan jälkeen. Alkuosa matkasta kulki ensin pitkää, vanhaa 

rautatiesiltaa pitkin yli merenlahden ja reitti noudatteli sitten itärantaa.  



 

 
 

 
 

Merinäkymiä riitti vaikka Kroatian rantojen jälkeen kiinnostusta herätti enemmän tutustuminen Skotlannin 

matkaoppaisiin.  

 

 



Päästyämme Ylämaalle alkoivat maisemat voittaa. Juna kulki halki vuorten, kauniiden nummien ja 

järvimaisemien. Aloimme saada esimakua siitä, miksi tätä maata kehutaan niin kauniiksi ja samalla 

vahvistuksen niihin kuvajaisiin, jotka ovat piintyneet mieleemme TV-sarjoista ja elokuvista.  

 

 
 

 



 
Aviemoren asemarakennus 

 

 
 

Saavuttuamme Invernesiin marssimme rautatieaseman vieressä olevaan autovuokraamoon, jonka olimme 

paikallistaneet netistä. Vuokrasimme uuden karhean Nissan Quasqain vajaalla 40 eurolla vuorokaudeksi. 

Menopelimme osoittautui varsin tyylikkääksi pakkaukseksi ja kävi jopa mielessä, että sellaisen voisi vaikka 

omistaa. Pidennettynä mallina tilaa riittäisi kuljetuksiinkin. Citymaasturien plussaksi voi aina lukea 

korkeuden, josta liikenteen hahmottaminen on keskimääräistä helpompaa. Asensimme ystävämme 

TomTomin oppaaksemme ja meno alkoi.  



Suuntasimme aluksi kohti maailmankuulua Loch Nessin järveä, josta joku tarinankertoja on tehnyt 

turistimagneetin iltasaduillaan. Tuo pitkä järvi sijaitsee ”kanjonissa”, joten maisemat ovat kauniin 

suomalaiselle näkymät eivät saa aikaan mitään ihmeellisiä ahaa-huutoja. Jälkiviisaana voi sanoa, että 

Skotlantiin ei ehkä kannata mennä Kroatian kautta, sillä kaikkeen kauniiseen turtuu.  

 
 

 



 
 

 
Teimme lyhyen pysähdyksen Loch Nessin museo-ravintola-matkamuistomyymäläpisteessä, mutta 

menojalka  vipatti jo melko nopeasti. 



Olimme yrittäneet kirjojen avulla saada irti Ylämaista sen verran, että osaisimme suunnistaa oikealle 

alueelle. Aikaa oli käytettävissä vain vuorokausi. Jatkoimme matkaa kohti etelää. Skotlannissa sataa paljon 

ja oleskelumme aikanakin satoi ja paistoi vaihtelevasti ja jatkuvasti.  

 

 
 

 
 



 
 

Ohitimme kauniita järvimaisemia, jotka toivat mieleen Suomen Lapin tunturimaisemat. Tavoitteenamme oli 

käydä vilkaisemassa turistioppaista löytämämme erityisen kaunis ratapätkä, jota voi ihailla vanhoista 

junanvaunuista. Meille eivät juna-aikataulut sopineet, joten ajoimme Nissanillamme samaa reittiä. 

Lähestyessämme Atlantin rannikkoa maisemat kaunistuivat silmissä. Kauniit järvet muuttuivat vähitellen 

meren lahdeksi, maisemat alkoivat muistuttaa entistä enemmän Lappia puuston vähetessä ja ruskan 

värjäämien kanervien kirjon lisääntyessä. Upeat maisemat latistuivat hieman saapuessamme 

päämääräämme, sillä alkoi sataa vettä, taas. 

 

 



Mallaigin kalastajakylä oli kiva nähtävyys, josta aloimme etsiä majapaikkaa. Yllättäen sen löytäminen ei 

ollutkaan helppoa. Erään majatalon pitäjä suositteli erästä Bed and Breakfast paikkaa ja sai selville, että 

siellä oli yksi huone vapaana. Varasimme sen ja hyvä niin. Vahvistettuamme, että paikka sopii meille, 

seuraava kysyjä kolkutteli jo ovelle.  

 

 
 

 
 

Paikka osoittautui hyvin siistiksi ja hyvällä maulla sisustetuksi. Omistajarouva suositteli meille ravintolaa, 

jossa kävimme illallisella. Ei ollut pettymys ollenkaan se. 

 

Majatalon emäntä oli laittanut meille ja espanjalaispariskunnalle aamiaisen, jonka nautimme neljästään 

kokemuksia vaihtaen talon keittiössä.  

  



Aamiaisen jälkeen suuntasimme matkamme takaisin kohti Invernesiä. Aurinko paistoi ja maisemat näyttivät 

nyt parhaat puolensa.  

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

Kaunista kaunista… 



 
 

 
 



Ajelimme hissukseen takaisin, pysähdyimme tämän tästä ihailemaan kauniita maisemia, nautimme elosta ja 

olosta. Pysähdyimme matkalla vähäksi aikaa erään myllyravintolan myymälään, jossa saimme opastusta 

whiskeihin liittyen. Ostimme yhden pullon single maltia mukaan ja jatkoimme matkaa tavoitteena 

noudattaa  autovuokraamon omistajan vinkkiä. Ohitimme Loch Nessin järven itäpuolelta. Aluksi kapea tie 

ihmetytti, mutta päästessämme puurajan yläpuolelle maisema repesi.  

 

 
 

 
 

Olimme todella onnellisia, että valitsimme tuon reitin ja voimme suositella sitä kaikille kulukijoille. 

Ylämaalla oli kaunista, sopivasti järviä, kaunista maakasvillisuutta, pieniä kyliä siellä täällä. Päästyämme 

korkeimmalle kohdalle avautui edessämme koko Skotlannin pohjoisosa kaukana  siintävine järvineen ja 

merineen.  



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

Lampaita oli tien varressa jonkin verran ja ne oli maalattu omistajansa väreillä.  

 

 
 

Tämä reitti oli täysosuma! 

  



Pysähtelimme tämän tästä ihailemaan maisemia ja  saavuimme iltapäivällä Invernesiin. Täytimme tankin, 

luovutimme auton, jätimme matkatavarat säilytettäväksi vuokraamoon ja lähdimme tutustumaan kaupunkiin.  

 

 
 

 
 

Vanhahkossa, tyylikkäässä kaupungissa oli kiva kierrellä. Kävimme syömässä pizzan ja jatkoimme 

kierrosta. Sen keskeytti yllättäen sade! Pakenimme sitä kahvilaan, josta löytyi wlan.  Saimme puretuksi 

sähköpostit sateen taukoamista odotellessamme. Sitten asemalle junaa odottelemaan ja matkalle kohti 

Edinburghia täpötäydessä junassa. Onneksi olimme varanneet paikat ennakkoon ja saimme vielä 

istumapaikat menosuuntaan.  



 

Jaksoimme edelleen katsella Ylämaan maisemia vaikka romaanin lukeminen alkoi jo verottaa 

tarkkaavaisuutta. Saavuimme illalla perille ja veimme vanhaan, julkisilta tiloiltaan nuhruiseen ja 

kuluneeseen Royal British- hotelliin matkalaukkumme. Onneksi huone ja etenkin uudistettu kylpyhuone 

osoittautuivat erittäin hyvin hintansa väärteiksi. Olimme 83 euron sijoitukseemme, huoneesta huippupaikalla 

oikein tyytyväisiä.  

 

Lähdimme illan pimeydessä tutustumaan vanhaan kaupunkiin, mutta sen rakennusten kauneus avautuisi 

varmaan paremmin päivän valossa. Teimme pikapyrähdyksen Old Towniin ja palasimme hotelliin. Aamulla 

klo 5 jälkeen lähtisi bussi hotellimme läheltä kohti   lentokenttää. 

Kuljetimme laukkumme aamulla viereiselle bussipysäkille, josta lähti 10 min välein kuljetuksia kentälle. 

Teimme check inin ja siirryimme loungeen aamiaiselle. Kohta British Airways kuljetti meidät Lontoon 

kautta kohti Helsinkiä.  



 
 

Teimme jälleen Lontoossa välilaskun ja pääsimme nauttimaan huippuloungen tarjoiluista.  

Hinta-laatusuhteeltaan ylivoimainen matka alkoi olla ohi ja seuraavana aamuna olisi jälleen aika hypätä 

junaan. Seinäjoella oli edessä koulutus, jossa olin luvannut paikata jonkun sairastuneen hesalaisproffan 

osuuden. 

 

******************************************************************************** 

Matkakulut (Kroatia – Skotlanti) yhteensä meiltä molemmilta: 

 

lennot Helsinki-Dubrovnik-Edinburgh-Helsinki yht. 150 eu ja majoitus 660 eu = 810 eu (405/hlö) 

autovuokrat 340 eu 

lautat ja juna 80 eu 

 

Kaikki yhteensä kahdelta hengeltä 1260 eu (+pysäköinti ja bensat Suomessa) 
 


