Skottland, Orknøyene og Shetland
7. – 12. juli 2022
En opplevelse med fly, båt og buss fra øy til øy
Eed

PRIS PER PERSON

NOK 18 735
i delt dobbeltrom ved min. 12
påmeldte deltagere

Enkeltromstillegg: 4 500
TUREN INKLUDERER:
* SAS fra Stavanger til Aberdeen og retur (se tillegg fra
Bergen, Trondheim og Oslo)
* Transport med komfortabel
turbuss på deler av turen
* 4 overnattinger på 3***+
hotell m frokost
* 4 middager og 5 lunsjer
med drikke og kaffe/te
* 2 netter i dobbel lugar med
frokost på ferger (også
middag fra Shetland)
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Øl-, whisky- og gin destilleri
med smaksprøver og lunsj
* Dunrobin slott, hage og falkoneri
* Lokale engelsk talende guider
* Reiseleder fra Travel and Learn
Travel and Learn
er medlem av reisegarantifondet

Besøk Skottland, Shetland og Orknøyene. en reise tilbake
i historien. Her finnes sterke bånd til vikingene som inntog
øyene for mer enn 1000 år siden. Fra da til middel- alderen
ble det snakket norsk på Orknøyene. På slutten av 700tallet vendte norske vikinger seg mot Shetland og gjorde
seg til herre over dem før år 900. De kalte øyene Hjaltland
og stedsnavn og språk har stadig et nordisk preg. Forbindelsen med Bergen var livlig i hele middelalderen.
Dag 1: TORSDAG 7. JULI Aberdeen – Slott og destilleri

L, M

Landing med SAS kl 09.10 fra Stavanger direkte med forbindelse fra Oslo (Torp), Bergen
og Trondheim. En kort orienteringstur i Aberdeen før vi tar retningen mot Inverness og
«The Snow Goose» der vi spiser lunch. Neste stopp blir Glenmorangie destilleri der whisky
har blitt produsert siden 1843. Dunrobin slottet og hagene er en utrolig flott severdighet
på veien videre. Vi passerer flere steder som har navn fra vikingene. Dingwall er avledet
av «Thingvalla», Tain er det norrøne ordet for «ting» og wick er «vik». Scrabster ligger
som sagt rett utenfor Thurso, og er egentlig kun en liten husklynge bygget opp rundt det
som er en viktig fiskehavn og ferjekai for fergen til Orknøyene. Vi sjekker inn og spiser
middag på hotel Castletown*** i Thurso. Vi skal ha ferge klokka 08.45 i morgen.

Dag 2: FREDAG 8. JULI

Orknøyene, Kirkwall

F, L, M

Fergen til Orkney (90 min) seiler fra den lille byen Scrabster kl 08.45 som ligger i nærheten av Thurso. Underveis seiler fergen forbi øya Isle of Hoy, hvor man på en klar dag
kan se klippeformasjonen Old Man of Hoy. 10.15 ankommer fergen til Stromness på den
største øya i øygruppa, Mainland. Orknøyene er spesielt kjente for den fantastiske naturen,
rike dyrelivet og arkeologiske utgravinger. Med buss og lokal guide besøker vi Standing
Stones of Stenness, Ring of Brodgar og Skara Brae. Lunsj på Orkeny Brewery med
smaksprøver. Etter lunsj fortsetter vi turen til Kirkwall Hotel Shore*** for innsjekking og
middag på kvelden. Den pulserende hovedstaden med et viking-hjerte er en travel by og
har et historisk sentrum fullt av karakter. Offisielt en konge-borg siden 1486, kommer

IKKE INKLUDERT:
* flyskatt f.t kr 1695 fra Bergen
kr 1270 fra Stavanger, kr 1696
fra Trondheim og kr 1498 fra
Oslo (pr 1.2.22)
* tilslutning fra Bergen: kr 775
Oslo: kr 350, Trondheim kr 680
* Viner og drinker utenom det
som er inkludert ved måltider
* Tips til bussjåfører og guide

Påmelding senest
01.03.2022
Betalings og avbestillingsbetingelser:

Kirkwalls navn fra det norrøne 'Kirkjuvagr', som betyr 'kirken ved bukten', og en vikingånd
går fortsatt gjennom byen med den vakre St Magnuskatedralen og besøkssenteret.

Dag 3: LØRDAG 9. JULI

Kirkwall og omegn

F, L

I dag besøker vi Mainlands sydlige del med Scapa, Italian church og Churchill Barriers
før vi skal ha en fordrink og litt å tygge på i gin-destilleriet. Fritid og middag (ikke inkl.) i
Kirkwall før vi ca 22 tar buss til fergen til Lerwick (23.45) med ank. Kl 07.00 søndag.

Dag 4: SØNDAG 10. JULI Shetland, Lerwick

F, L, M

Frokost om bord før vi ankommer øyene. Vi skal til Scalloway og høre om Shetland Bus
og Shetlandsgjengen som trafikkerte over Nordsjøen under 2. verdenskrig. Vi besøker
minnesteinen, ser «Norway»-huset og Olavsslippen. Vi får en enkel lunsj før vi fortsetter
tilbake til innsjekking på Shetland Hotel***. Etter en kort pause fortsetter vi til sydsiden
av øya for å se bla Jarlshof prehistoriske og norske bosetting, fyrtårnet og den flotte
naturen. Spesielt Mousa har et utrolig fugleliv, med det såkalte ”Broch of Mousa”, et
rundtårn som menes å være nesten 5.000 år gammelt. Middag på hotellet og fri kveld.

Ved påmelding påløper depositum
kr 3500 og resten ca 2 mnd før
avreise.

Dag 5: MANDAG 11. JULI Shetland – Aberdeen

Avbestilles turen fra 150 - 121
dager før avreisedato, kreves et
gebyr på kr 2 500,-. Avbestilles
turen fra 120 - 91 d før
avreisedato, kreves et gebyr
tilsvarende innbetalt depositum.
Avbestilles turen fra 90 - 61
dager før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen.
Avbestilles turen 60 dager eller
mindre før avreisedato, eller ved
manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av
turprisen kreves inn. Det samme
gjelder dersom man mangler
nødvendige papirer for å delta på
hele reisen. Be eventuelt om å få
tilsendt våre ”standard reisevilkår
og avbestillings regler i sin helhet”

Dag 6: TIRSDAG 12. JULI Aberdeen – Hjemreise

F, M

Vi besøker Shetlands største by Lerwick (7,500 innbyggere). Fritid før avreise kl 17.30
med ferge til Aberdeen med ankomst kl 07.00. Middag og frokost om bord.

F

Frokost på fergen og buss til Aberdeen flyplass. Vi flyr til Stavanger med SAS kl 09.45

PÅMELDING på mail til: post @ travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60

Påmelding senest 1. mars 2022

kgs 01.02.22

