Hordaland Sogelag – Skottland, Shetland og
Orknøyene
13 – 19 august 2018

En reise til Skottland, Shetland og Orknøyene er en reise tilbake i historien.
Med sin beliggenhet mellom Færøyene og Island i nord, Skottland i sør, har Shetland
gjennom århundrer vært et knutepunkt for sjøfarende. Befolkningen har sterke
skandinaviske bånd fra vikingenes inntog på øyene for mer enn 1000 år siden. Hvis ikke
danskekongen Christian I i år 1469 hadde giftet bort datteren sin Margrete til skottekongen
James III, hadde Shetland fortsatt vært norsk.
Vi besøker en rekke severdigheter og får omvisning med kunnskapsrike lokale guider.
Vi flyr direkte med Widerøe til og fra Aberdeen og videre reiser vi med båt fra Aberdeen til
Shetland, og videre til Orknøyene.
Dag 1. Mandag 13. august
09:05 Dere lander i Aberdeen med Widerøe. Bussen henter dere på flyplassen med skandinavisk talende
guide som blir med dere hele dagen. Guide visere dere Aberdeen, både til fots og med buss. Dere har buss
og guiden til disposisjon hele dagen. Vi spiser lunsj samlet i Aberdeen.
17:00 Kjører vi til NorthLinks terminal og går om bord i båten som skal bringe oss til Shetland. Vi blir tildelt
våre lugarer og samles til felles middag om bord. 19:00 Avgang Ferjen til Lerwick Shetland

Dag 2. Tirsdag 14.august
Vi ankommer Shetlands hovedstad Lerwick om morgenen og spiser frokost om bord. På kaien blir vi møtt
av vår skandinavisk talene lokalguide, turen videre går til The Moorfield Hotell hvor dere kan legge fra dere
bagasjen i resepsjonen da rommene først når dere returnere fra utflukten.
Guiden blir med oss hele dagen og i dag og i morgen onsdag 15 august skal dere innom Clickimin Broch,
St. Ninians Isle beach og Jarshof.Clickimin Broch er en betegnelse på en hustype fra jernalderen
bestående av seingjerder eller steinvegger som kun er funnet i Skottland. Broch inkluderer noen av de
mest sofistikerte eksempler på arkitetktur bestående av steingjerder som noensinne er skapt og tilhører
den arkeologiske klassifikasjonen av komplekse atlantiske rundhus.

Jarshof er resten etter bosetting fra neolittisk tid på øyen, det inkluderer restene fra en smie fra
bronsealderen, hus fra jernalderen, hus fra pikterne, langhus fra vikingtiden og en gård fra middelalderen.
St. Ninians Isle Beach skal være en av verdens vakreste strender, så hvorfor besøke Karibien når du kan
ta turen til Shetland. Vi spiser lunsj i løpet av dagen. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 3. Onsdag 15. august.
Etter frokost blir vi hentet med buss og skandinavisk talende guide og fortsetter eventyrene på Shetland. 2
retters lunsj på restaurant i løpet av dagen.
Etter utflukten kjører vi til Northlinks sin ferge til Kirkwall.
Avgang kl. 17.30 og setter kursen mot Kirkwall på Orknøyene. Under overfarten spiser vi middag før vi
ankommer Kirkwall kl. 23.00. Ved ankomst kjører vi direkte til hotellet for overnatting.
Her skal vi bo på Standing Stones Hotel i 2 netter. Hotellets beliggenhet er midt i smørøyet og er kjent for
sin utmerkede service.
Dag 4. Torsdag 16 august.
Etter frokost møter vi vår lokale guide som skal vise oss Orknøyene. Vi kjører mot utsiktpunktet Old Brae
og videre til The Italian Chappel, som vi avlegger et besøk. Deretter drar vi tilbake til Kirkwall, hvor vi
besøker St. Magnus Katedral som ble bygget i 1137. Vi spiser lunsj på hotellet før vi skal besøke Highland
Park Distillery. Vi avslutter dagen med en tur til Scapa Flow gjennom Stenness og Finstown. Felles middag
på hotellet.

Dag 5. Fredag 17 august
I dag besøker vi Skara Brae i Bay of Skail på vestkysten av øya. Det er et fortidsminne på UNESCO`s
verdensarvliste, der kan vi forestille oss livet for 5000 år siden. Vi besøker også Ring of Broadgar, og
legger inn lunsj før vi reiser tilbake til Kirkwall og får ettermiddagen på egenhånd. Felles middag, etter
middagen er det buss til ferjen.
23:00 Ferge til Aberdeen
Dag 6. Lørdag 18 august
Frokost på ferjen før ankomst Aberdeen.
Transfer til hotellet hvor vi kan legge fra oss bagasjen. Hotellet vi skal bo på er Park Inn Aberdeen.
Dagen brukes på egenhånd i Aberdeen. Reiseleder tar dere med på en rundtur om ønskelig.
Middag på hotellet om kvelden.

Dag 7. Søndag 19 august.
Frokost på hotellet og utsjekk, bagasjen kan oppbevares på hotellet.
Reiseleder tar dere med på en rundtur om ønskelig.
16:00 avreise med buss fra hotellet
18:40 Avreise med Widerøe tilbake til Bergen

REISEFAKTA
7 dager / 6 netter
Pris per person ved 35 påmeldte kr. 15 450,Pris per person ved 30 påmeldte kr. 15 800,Pris per person ved 25 påmeldte kr. 16 200,Pris per person ved 20 påmeldte kr. 16 850,Flytider
WIDEROE - WF 392
BERGEN - ABERDEEN 0845 0905 Direkte. Reisetid 01:20 t.
WIDEROE - WF 399
ABERDEEN - BERGEN 1840 2055 Direkte. Reisetid 01:15

Inkludert per person
 Fly Bergen – Aberdeen t/r med Widerøe inkludert bagasje, skatter og avgifter.
 Busstransport i Aberdeen
 Skandinavisktalende guide i Aberdeen (full dag)
 2 retters lunsj i Aberdeen
 Ferge fra Aberdeen til Shetland med dobbeltlugar, 3 retters middag og frokost.
 2 x 2 retters lunsj i Lerwick (dag 2 og 3)
 Busstransport hele dagene i Lerwick
 Skandinavisk talene guide i Lerwick
 Inngang til Jarlshof, Clickimin Borch, Scalloway slott og museum.
 5 netter i dobbeltrom på hotell
 5 frokost, 5 middag på hotellene
 Ferge fra Lerwick til Orknøyene inkludert 3 retters buffet middag.
 Transport fra fergekaien til Standing Stone Hotel.
 Fulldags bussleie på Orknøyene
 Skandinavisk talende guide på Orknøyene (hele dagen)
 Inngang til Skara Brae
 2x2 retters lunsj på Orknøyene (dag 4 og 5)
 Ferge til Aberdeen fra Orknøyene
 Transport fra fergekaien i Aberdeen til hotellet
 Transport fra hotellet til flyplasen i Aberdeen
 Reiseleder fra Tide
Tillegg i prisen per person
 Avbestillingsbeskyttelse kr. 500, Singlerom på hotel og ferge kr. 2.100-

