PROGRAM: HAVSEILING TIL SHETLAND MED
CHRISTIAN RADICH
7 frokoster, 6 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Bergen og på ettermiddagen setter vi kurs mot Shetland
Middag
Tidlig ettermiddags fra Oslo Lufthavn til Bergen. Der venter transport som tar gruppen til
havnen hvor Christian Radich ligger og venter. Vel om bord blir du kjent med vaktlagene,
mannskapet og omgivelsene om bord. Kl. 18 setter vi kursen fra vestlandsbyen mot
Shetland. Under seilasen vil vi seile så mye som mulig, og du vil få vind og salt i håret.

Dag 2

Til sjøs

Programmet sist oppdatert 19. oktober 2021, 09:11
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/seiling-shetland-christian-radich/

Frokost, lunsj, middag

Dag 3

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag

Dag 4

Ankomst Shetland og utflukt
Frokost, lunsj, middag
Om morgenen ankommer vi Lerwick, hovedstaden på Shetlandsøyene. Den har cirka 7 500
innbyggere, som utgjør en tredjedel av øygruppens folketall. Byen ligger på østkysten av
Shetland, 160 kilometer fra kysten av Skottland. Havnen har stor betydning for regionen.
Det er den nordligste handelshavnen i Storbritannia og den benyttes blant annet mye av
fiskeindustrien og oljeindustrien.
Buss og guide venter og tar oss med på en sightseeing. På turen vil du få en oversikt over
Lerwick, byen som vokste frem på 1600-tallet på grunn av fiskeindustrien. Vi besøker
Scalloway, den tidligere hovedstaden med det gamle slottet som ble bygget på 1600-tallet
av Jarlen Patrick Stewart. Vi legger også turen innom Scalloway museum som blant annet
viser historie om Shetlandsgjengen fra 2. verdenskrig. Se den nydelige Tingwall-dalen og hør
om norrøn historie. Det blir stopp på Shetland Jewellery workshop hvor du vil se gammelt
lokalt håndarbeid. Turen varer i cirka 3,5 time.
Om ettermiddagen og kvelden har du tid på egen hånd til å utforske Lerwick, med sine små
butikker, restauranter og barer. Byen er kjent for sitt yrende byliv og imøtekommende
lokalbefolkning.

Dag 5

Vi starter på hjemturen
Frokost, lunsj, middag
På formiddagen heises ankeret og vi starter på turen hjemover mot Norge og til
Kristiansund.

Dag 6

Til sjøs
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Frokost, lunsj, middag

Dag 7

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag

Dag 8

Ankomst Kristiansund
Frokost
Om morgenen ankommer vi Kristiansund som ligger vakkert til, ytterst mot havet på 4 øyer
som danner et unikt havneområde.
Etter frokost og pakking, kan du la bagasjen være om bord og tilbringe noen morgentimer i
land før buss henter og kjører gruppen til flyplassen. Vi er tilbake på Oslo Lufthavn om
ettermiddagen.
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