PROGRAM: FOTTUR PÅ ISLE OF SKYE OG YTRE HEBRIDENE

FOTTUR PÅ ISLE OF SKYE OG YTRE
HEBRIDENE
7 frokoster, 7 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Edinburgh – Isle of Skye
Lunsj, middag
Avreise med KLM fra Oslo via Amsterdam til Edinburgh. Her venter vår buss og vi kjører
over høylandet og ankommer Isle of Skye på ettermiddagen. Vi tar pauser ved behov og
stopper for lunsj et egnet sted. Ved ankomst hotellet samles vi til felles middag.
I tusenvis av år har en liten befolkning klynget seg til det siste stormfulle landet ytterst ut
mot Nord-Atlanteren: Hebridene utenfor kysten av Skottland. I tusenvis av år har
mennesker kjempet for å overleve her. Likevel har først keltere og vikinger, deretter skotter
og engelskmenn slåss om retten til å herske over de stormfulle øyene som stiger opp av
havet i forrevne geledd utenfor nordvestkysten av Skottland. Over 500 større og mindre
øyer utgjør til sammen De indre og ytre Hebridene. Øyene er ofte innpakket i tåke og regn;
de er nesten alltid forblåste og er omgitt av et hav som er såpass viltert at det kan sette selv
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den mest erfarne kaptein på prøve. Et hav som på en og samme dag kan forvandle seg fra
usannsynlig tropeblå, silkemyke krusninger til stålgrått og frådende!

Dag 2

Fottur Black Cuillins – Tarbert
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi gå en fottur på Isle of Skye. Dagens fottur, som er på Skye, starter med en
stigning på nesten 400 høydemeter ved Black Cuillins. Fra det høyeste punktet har du en
panoramautsikt over en stor del av sentrale Skye verdt å meditere over en stund. Deretter
fortsetter ferden tilbake samme vei men først skal vi innta vår medbrakte lunsjpakke. Etter
en fin fottur reiser vi med ferge fra indre Hebridene til ytre Hebridene. Ved ankomst kjører
vi til vårt hotell for middag og overnatting.
Isle of Skye, de sagtakkete Cuillin-fjellene er øyas naturlige sentrum, ikke de høyeste men
utsikten er spektakulær. De er snakk om to ulike formasjoner. De røde, runde toppene i
granitt og de virkelige fjellene også kjent som «Black Cuillin». Toppen Sgurr Alasdair når opp
i 1009 meter over havet og er det nærmeste man kommer himmelen på Skye, som har fått
sitt navn av det gamle nordiske ordet for sky. Og skyer er det mange av. Når himmelen viser
seg fra sin gjestmilde side, er Cuillin-fjellenes topper synlige fra det meste av øya, og
høydedragene er turmålet for alle fotturistene som hvert år besøker Skye. Skye er en
samling av halvøyer som stikker ut i alle retninger og svært passende er «den bevingede
øya».

Dag 3

Fottur Isle of Harris
Frokost, lunsj, middag
Vi starter dagens tur fra den fantastiske sanden av Huisinish og følger kysten en stund før vi
kommer til en ny spektakulær strand. Videre stiger vi oppover i høyden hvor vi på toppen
får en flott utsikt mot øya St. Kilda.
St. Kilda er en øy som ligger åtte mil vest for de ytre Hebridene. Bortenfor den ligger det
amerikanske kontinentet. St. Kilda er gjort den ære av å bli utnevnt til UNESCO til et
dobbelt verdensarvsted, først for natur og så for kultur. For mange er St. Kilda
idealeksemplet på et idyllisk samfunn som levde i harmoni med naturen i hundrevis, for ikke
å si tusenvis, av år, men som til slutt ble forført av komforten i det moderne livet.
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Dag 4

Harris Tweed – Harris Distillery
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi besøke Harris Tweed. Noen som husker Kriminalinspektør Hermansen i
Olsenbanden-filmene? Han hadde tweedjakke i filmene. Selv om tweedjakken kanskje
forbindes med professorer, engelsk jakt og bestefar, er den en naturlig del av den velkledde
mannens garderobe. Tweed er betengelsen på en type kypert- eller diagonalvevd ullkvalitet
med en litt ru overflate, som stammer fra Skottland, NordEngland og Irland. Navnet
«tweed» skal visstnok ha kommet av en misforståelse eller en uleselig faktura. I Skottland
gikk stoffet under navnet «tweel», en skotifisering av det engelske «twill», men da
handelsmannen James Locke bestilte en forsendelse av stoffet i 1826, leste han «tweed» i
stedet for «tweel» og det ble navnet på stoffet heretter. Som så mye annet i Storbritannia
gjør man ikke om på tradisjoner selv om det viser seg å være feil! Den tradisjonelt sett beste
tweeden er Harris Tweed. Dette er tweed som produseres for hånd, etter gammel oppskrift
kun på Harris og noen få andre øyer i de skotske Ytre Hebridene. Folket på øyene har i
århundrer vevd ullstoffer som både er slitesterke og til dels vannavstøtende, og som har
blitt veldig populære i tweedjakker. På gammelt gælisk ble stoffet kalt «do-mor» eller «stort
tøy». Som sagt, jeg har ennå ikke funnet den perfekte tweedjakken kanskje en skal gjøre som
BBC og dra til de Ytre Hebridene selv for å kjøpe sin Harris Tweed jakke?
Videre går turen til Isle of Harris Distillery, dette må vi bare ha med når en er på Ytre
Hebridene. Det blir historie om whisky fabrikken og en smaksprøve. Vi returner til vårt
hotell og legger opp til en kort fottur på ettermiddagen.

Dag 5

Fottur Urgha – Rhenigidale
Frokost, lunsj, middag
Frokost før avreise. Dagens vandretur starter ved den gamle stien ved Urgha hvor vi går til
Rhenigidale. Under vandreturen får vi en vakker kystutsikt. Videre går turen mot Todun med
retur langs en gammel sti over Braigh an Ruisg og til Lochanan Lascadail. Stornoway er den
nordligste byen på ytre Hebridene som ligger på øya Isle of Lewis som er den største øya på
Ytre Hebridene. Vi kjører til vårt hotell i Stornoway for middag og overnatting.

Dag 6

Callanish og Callanish standing stones
Frokost, lunsj, middag
Etter en god frokost møter vi vår lokalguide som skal bli med oss på dagens tur. Vi kjører til
Callanish hvor vi tar vår første stopp ved Callanish Vistor Centre og Callanish Standing
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Stones. Et besøk ved steinene i Callanish er alltid fantastisk, og kan være en spesiell
opplevelse alt etter hva tid på året en besøker de. Vi setter av tid til lunsj.
Vårt neste besøk er Eaglais na h-Aoidhe, ellers kjent som St. Columba s kirke, er en vakker
middelalderske bygning som vi finner ved Braighe, på Isle of Lewis. Vår lokal guide vil
fortelle historien om kirken. Vi gjør en stopp her før turen går tilbake til vårt hotell.

Dag 7

Stornoway – Stirling
Frokost, lunsj, middag
Vi inntar en tidlig frokost før vi skal ta fergen til Ullapool. Turen går mot Inverness og videre
mot Stirling. Vi spiser lunsj underveis et egnet sted. Elven Ness har gitt navn til Skottlands
mest berømte sjø og byen Inverness, som ligger der høylandet møter havet. vi forsetter
videre til vårt hotell og samles til vår siste middag sammen.

Dag 8

Stirling – Edinburgh – Hjemreise
Frokost
Frokost, før transfer til flyplassen hvor KLM har avgang ved lunsjtid. Det er flybytte i
Amsterdam og vi ankommer Oslo tidlig kveld.
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