PROGRAM: VANDRETUR SHETLAND OG
ORKNØYENE
6 frokoster, 6 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Aberdeen, ferge til Shetland
Lunsj, middag
Avreise fra Oslo tidlig om morgenen via Amsterdam til Aberdeen. (utreisen via Amsterdam
er nødvendig p.g.a. båtens avgang fra Aberdeen) Når gruppen er samlet, kjører vi for å spise
lunsj. Resten av ettermiddagen på egenhånd for litt shopping. Til avtalt tid møtes vi og
kjører til NorthLinks terminal og båten som skal bringe oss til Lerwick, Shetland. Vi blir
tildelt lugarer og samles til felles middag om bord.
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Dag 2

Shetland – Scalloway – Sumburgh Head
Frokost, lunsj, middag
Lerwick og historien om Shetlands-gjengen
Vi ankommer Shetlands hovedstad Lerwick om morgenen. Vi nyter innseilingen til Lerwick
hvor vi blir vi møtt av alle steinhusene som preger byen. I båthavnen finner vi som regel en
eller flere norske seilbåter liggende til kai. Vi kjører gjennom deler av sentrum før turen går
til Scalloway, øyas tidligere hovedstad. Etterpå spaserer vi litt rundt før vi ankommer
Scalloway museum. Museet inneholder samlinger med 5000 år gammel historie og kultur,
inkludert historien rundt Shetland Bus og Shetlandsgjengen i tekst og bilder.
Shetlandsgjengen var en gruppe nordmenn som opererte mellom Shetland, Skottland og
det tysk-okkuperte Norge under andre verdenskrig. De seilte på hemmelige oppdrag i dette
røffe, meget farlige farvannet, fraktet soldater, flyktninger og forsyninger. Gjengen gjorde
over 200 turer og led flere tap av både mannskap og skøyter. Den mest kjente av dem var
Shetlands-Larsen, Leif Andreas Larsen, fra Bergen. Han ble verdens mest dekorerte
sjøoffiser og fikk Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd, to ganger.
Vi reiser videre til fuglereservatet ved Sumburgh Head. Her vandrer vi en kort strekning
langs kysten til Jarlshof, der 4000 år gammel historie venter på å vises frem. Under turen
spiser vi lunsj før vi kjører til Busta House Hotel nord for Lerwick. Vi spiser middag på
hotellet begge kveldene.
Vandring: 1 time. Distanse: 5 km. Høydeforskjell: -70 meter.

Dag 3

Vandring Esha Ness
Frokost, lunsj, middag
Steile klipper og skummende sjø
Dagens vandring foregår på vestkysten ved fyrtårnet på Esha Ness. Underveis får vi se det
dramatiske kystlandskapet med klipper, huler og buer som er formet av havet. Vår første
vandring er langs kysten fra fyret til Tangwick museum. Her spiser vi vår medbrakte
lunsjpakke, deretter tar vi en tur i museet. Turen går tilbake til fyret med buss, hvor vi
starter vår neste vandring mot Grind of Navir. Her får vi se hvordan de enorme
naturkreftene har formet landskapet.
Vandring: 4-5 timer. Distanse: ca. 12 km. Høydeforskjell: +/-100 meter.
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Dag 4

Vandring Bigton – St. Ninian's Isle – Kirkwall
Frokost, lunsj, middag
Vandring over sanden
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet og kjører til Bigton hvor dagens vandring skal finne
sted. Øya St. Ninian’s Isle henger sammen med fastlandet av en tombole (sandbanke) som vi
går over.
Vi får blant annet se ruiner av et kapell på øya, sjøfugler og majestetisk natur. Etter endt
vandring reiser vi til Lerwick. Litt egentid før vi går om bord i fergen som skal bringe oss til
Orknøyene. Vi spiser middag om bord og ankommer Kirkwall kl. 23.00. Vi kjører til vårt
hotellet for overnatting.
Vandring: ca. 2,5 time. Distanse: 6 km. Høydeforskjell: +/-100 meter.

Dag 5

Vandring Hoy – The Old Man of Hoy
Frokost, lunsj, middag
Majestetisk klippe – ta med kamera!
En liten busstur til Stromness hvor vi tar den bilfrie fergen til Moaness på øya Hoy. Vi får en
liten tur med minibuss før vi starter å gå fra den gamle fiskerlandsbyen Rackwick og vandrer
langs kysten til Old Man of Hoy, en berømt klippe som rager 150 meter til værs. Turen går
tilbake samme vei til Rackwick hvor vi går gjennom dalen tilbake til Moaness. Tillater tiden
det, stopper vi ved den lokale kafeen hvor du kan kjøpe deg kaffe og kake.
Vandring: 4-5 timer. Distanse: ca. 12 km. Høydeforskjell: +/-100 meter.

Dag 6

Vandring Felquoy – Yesnaby – Skara Brae – nattbåt til Aberdeen
Frokost, lunsj, middag
Kystvandring og mystisk steinring
Vi starter turen i dag med en omvisning i St. Magnus-katedralen før dagens kystvandring
starter på vestsiden av Orknøyene, ved Stromness og avslutter ved Skara Brae. Utsikten og
naturen er helt enestående med klippeformasjoner, grønt og frodig landskap. Ved ankomst
Skara Brae, besøker vi denne forhistoriske bosetningen her i Bay of Skaill. Bosetningen ble
oppdaget ved at de voldsomme stormene som tidvis herjet Orknøyene skyllet bort sanden.
På hjemturen stopper vi ved Ring of Brodgar, en forhistorisk steinsetting som ble reist
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rundt 2500 f.Kr., samtidig med Stonehenge i England. Sirkelen er 104 meter i diameter og
en av de største i Storbritannia. Vi avslutter vårt opphold med middag på restauranten The
Storehouse, i Kirkwall, før vi blir transportert til fergekaien for nattferge til Aberdeen.
Vandring: 4-5 timer. Distanse: ca.13 km. Høydeforskjell: +/-100 meter.

Dag 7

Oslo – Aberdeen
Frokost
Vi ankommer Aberdeen kl. 06.30 men vi slapper av med en god frokost etter at båten har
lagt til kai. Til avtalt tid blir det transfer til flyplassen for fly hjem til Norge.
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