
 

Hordaland Sogelag – Shetland og Orknøyene  

August 2018 

 

Dag 1. Mandag 6. august 

09:50 Dere lander i Aberdeen med Widerøe. Bussen henter dere på flyplassen og det blir tid 

på egenhånd. 

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. 

Dag 2. Tirsdag 7.august  

Vi ankommer Shetlands hovedstad Lerwick om morgenen og spiser frokost om bord. På 

kaien blir vi møtt av vår lokalguide. Første stopp blir i Scalloway hvor vi besøker Scalloway 

museum. Her finner vi historien rundt Shetland Bus og Shetlandsgjengen, som trafikkerte 

over Nordsjøen under krigen. Vi besøker minnesteinen, ser «Norway»-huset og 

Olavsslippen. Ved siden av museet har vi Scalloway Castle, bygget av Earl Patrick Stewart, 

som vi også avlegger et besøk. Vi spiser lunsj før vi legger inn et besøk ved Up Helly Aa and 

Textile museum. Vi kjører til hotellet for innsjekk og felles middag. 

Dag 3. Onsdag 8. august.  

Etter frokost skal vi se den sydlige delen av øya. Vi passerer Clickimin Broch som er runde 

tårn som bare finnes i Nord-Skottland. Dette var forsvarsverk bygd av pikterne rundt 100 år 

f.Kr. Turen går videre sørover på øya, men først tar vi en stopp ved St. Ninians Isle beach. 

Her ser vi en av verdens aller flotteste strender. Deretter går turen til The Croft House 

Museum, hvor vi får se hvordan de bodde på Shetland i gamle dager. Vi spiser lunsj på 



 
Sumburgh Hotel. Like ved hotellet finner vi Jarlshof, et av de fineste forhistoriske minnene i 

Europa. Her har de bodd folk i 4000 år, bl.a. norske vikinger.  

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. 

Dag 4. Torsdag 9 august.  

Etter frokost møter vi vår lokale guide som skal vise oss Orknøyene. Vi kjører mot 

utsiktpunkt et 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 10 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.  

Dag 6. Lørdag 11 august 

Tidlig avreise fra hotellet til Stromness og vi går om bord i fergen til Scrabster. Vi spiser lunsj 

et egnet sted underveis, og turen går over det skotske høylandet til hotellet i Aberdeen. 

Felles middag på hotellet 

Dag 7.  

Frokost på hotellet. Vi tar fly fra Aberdeen tilbake til Bergen med Widerøe. 


