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SKOTTLAND - ORKENØYENE
OG MILITARY TATTOO

Avreise 11.august - 13 dager kr. 22 990,Kort oversikt
Velkommen til en rundreise i
dette kontrastfylte og vakre
landet som med sin ville natur
i nordvest og sine bølgende,
grønne enger i sør kommer til
å ta pusten fra deg. Skottland
har med sin karakteristiske
folkedrakt,sekkepipe tradisjon, natur, folklore, film
og drikke blitt kjent for sin
unike identitet. I Skottenes
hovedstad ruver Edinburgh
Castle over byen, og det er her
skal vi få oppleve Military
Tattoo. Vi ferdes gjennom det
imponerende høylandet, gjør
en dagsutflukt til Orknøyene,
tester landets nasjonaldrikk,
whisky og vi får mange andre
flotte og uforglemmelige
inntrykk i tillegg, som blant
annet Amsterdam ettersom vi
reiser med ferge Amsterdam Newcastle t/r.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Göteborg
Den første dagen skal vi kun til Gøteborg. Vi tar flere stopp
underveis, blant annet den kjente «kringlestoppen» før vi
fortsetter mot grensen til Sverige. I Gøteborg sjekker vi
ombord på Stena Line sin ferge til Kiel med avgang 18.45. Vi
møtes til felles 3-retters middag i a la carte restauranten
ombord.

Dag 2: Kiel - Amsterdam
Vi ankommer Kiel kl.09.15 og setter kursen for Amsterdam.
Vi passerer byer som Hamburg og Bremen før vi ruller over
grensen til Nederland. Vi sjekker inn på Novotel Amsterdam
City i Amsterdam for middag og overnatting.

Dag 3: Amsterdam - Newcastle
I dag skal vi oppleve Amsterdam. Vår reiseleder tar oss med
på en liten rundtur i byen, og det blir også tid på egenhånd.Vi
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samles i bussen på ettermiddagen og kjører ned til kaia hvor
DFDS har avgang kl.17.30. Vi spiser en herlig middag om bord
og sover oss over til Newcastle.

Dag 4: Newcastle - Edinburgh

Edinburgh
Edinburgh har vært Skottlands
hovedstad helt siden 1500-tallet.
Byen oser av historiske og
kulturelle attraksjoner og er
Storbritannias mest populære
reisemål etter London. Vi kan kort
nevne at Norges og verdens
første sjømannskirke lå nordøst i
Edinburgh. Kirken er der fortsatt
men huser i dag en kunstskole.

Thurso
Thurso er den nordligste byen på
fastlandet i Skottland. Byen er
en perle med små tradisjonsrike
butikker, kafeer, gallerier, ett
verdensberømt bibliotek med
mer

Blair Athol Distillery
Blair Athol Distillery som ble
etablert i 1798 finner vi i den
pittoreske byen Pitlochry.
I
1850 oppdaget Arthur Bell at det
å blande sammen flere fine
whiskyer ville glede våre ganer
mer enn en whisky som var
ublandet. Og den dag i dag, nå
som Blair Athol Distillery er en av
de eldste destillerier i Skottland,
så er hver dråpe av Bell laget av
et utvalg av fine malt og korn
whiskyer - Nøye blandet sammen
av en kjeller mester.

Vi spiser frokost om bord før bussen setter kursen for
Edinburgh. Etter noen mil, passerer vi grensebyen Carter Bar.
Her på den skotske grensen tar vi en stopp, og kanskje får vi
høre vakker sekkepipe musikk allerede nå. Etter pausen
fortsetter vi videre til Edinburgh hvor vi sjekker inn for 2
netter på Brooks Hotel. På kvelden spiser vi en tidlig middag
før vi gjør oss klare for avreise til Military Tattoo på
Edinburgh Castle. Forestillingen foregår utendørs på en
fantastisk arena og varer til sent på kvelden.

Dag 5: Edinburgh
Formiddagen bruker vi sammen med vår lokale byguide. Nå
skal vi få se Edinburgh Castle og Holyrood Palace,
dronningens residens i Skottland. Byens shoppinggate,
Princess Street og mye annet står selvfølgelig også på
programmet. Felles middag på nærliggende restaurant om
kvelden.
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Stromnes og
Orknøyene
Stromnes er en vakker
havneby med trange gater og
tett bebyggelse. På øya er det
mye gammel norsk historie, og
mange av stedsnavnene er av
gammelnorsk opprinnelse. Det
var Harald Hårfagre som
grunnla jarledømmet Orkn øyene, og øyene ble kristnet
av Olav Trygvasson i år 995.

Castle of Mey
Castle of Mey var tidligere
Dronningmorens private ferie
slott. Hun så første gang
slottet i 1952 og hun falt for
dets isolerte beliggenhet og
sjarmen ved stedet, da
dronningmoren hørte at
slottet var blitt forlatt
bestemte hun seg for å kjøpe
det. Hun renoverte slottet og
skapte de vakre hagene som vi
kan se der den dag i dag.

Oban:
Den lille bukta som Oban ofte
blir kalt ligger på Skottlands
vestkyst - ryktene sier at du må
være veldig forsiktig når du
besøker denne lille byen…du
kan kanskje bli forelsket…
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Dag 6: Edinburgh - Thurso
I dag sjekker vi ut av hotellet, tar plass i bussen og vender
snuten mot Høylandet. Først på programmet står ett besøk
hos Blair Athol Distillery hvor det vil bli omvisning og
prøvesmaking av Skottlands mest kjente drikk; Whiskey.
Rike på kunnskap om disse edle dråpene fortsetter vi videre
gjennom eventyrlig landskap frem til dagens mål, idylliske
Thurso hvor vi skal sjekke inn for 2 netter på Pentland Hotel.
Vi slapper av litt før vi møtes til felles middag på hotellet.

Dag 7: Thurso - Utflukt Orkenøyene
Dette er kanskje en av dagene dere har ventet på;
Etter en kort busstur tar vi fergen til de særpregede
Orknøyene. Vi skal til Stromnes på hovedøya Mainland. På
turen passerer vi øya Hoy som er den eneste av de 60 øyene
som er kupert. Vi tar også turen til steinalder landsbyen Skara
Brae mens vi er her. Vår båt tilbake til Gills Bay går kl.17.00.
Vel iland returnerer vi tilbake til Thurso for middag og
overnatting.

Dag 8: Thurso - Strathpeffer
Etter en god natt søvn og en rolig start på dagen her i det
skotske høylandet er vi klare for å oppleve mer. Etter en kort
kjøretur så starter vi dagen med et besøk på Castle of Mey
som var Dronningmorens slott. Videre mot Strathpeﬀer for
innsjekk på Ben Wyvis Hotel. Ettermiddagen til egne
aktiviteter før vi møtes til felles middag.

Dag 9: Strathpeffer - Greenock
Dagens etappe følger sjøen Loch Ness,Caledoniakanalen, som
forbinder Atlanterhavet med Nordsjøen, og den store havsvika Loch Linnhe. Omgitt av høye fjell ligger Loch Ness i
utrolig vakre omgivelser. Men det er for sin påståtte sjøorm at
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innsjøen er en av verdens mest berømte. Kanskje det blir en
av oss som tar det endelige bildebeviset på at”Nessie” faktisk
finnes!Vi får også se de fantastiske ruinene av Urquhart
Castle. Slottet som engang var et av de største i landet. Ved
sydspissen av Loch Ness begynner Caledoniakanalen,og etter
hvert kommer vi til byen Greenock hvor vi sjekker inn på
flotte TheTontine Hotell for 2 netter. Felles middag om
kvelden.

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig dobbelt
lugar
• 8 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 11 frokost
• 11 middag
• Båtreise Newcastle -

Amsterdam t/r med plass i
innvendig dobbeltlugar

Dag 10: Greenock - Utflukt Oban
Dagen i dag kan du nyte til egne aktiviteter eller velge å bli
med Kjetils Bussreiser på en utflukt til idylliske Oban som
ligger ved Loch Linnhe. Felles lunsj på utflukten.
Dette er vår siste kveld her i Skottland og vi nyter av en felles
middag på hotellet om kvelden.

Dag 11: Greenock - Newcastle
Vi forlater Greenock på morgenen og kjører mot Skottlands
største by, Glasgow hvor vi tar oss tid til en lengre stopp.
Videre går turen tilbake Newcastle, det er på tide å sjekke inn
på DFDS sin båt og reise tilbake til Amsterdam. Felles
middag ombord.

• Guidet rundtur i Edinburgh

Dag 12: Newcastle - Kiel

• Billetter til Military Tattoo

Vi ankommer Amstrdam på morgenen. Vi skal kjøre en stund
på nederlandske veier før vi krysser grensen inn til Tyskland.
Vi følger A1 fra Osnabrück, forbi Bremen og Hamburg frem
til Kiel. I natt skal vi seile med Stena line, vi sjekker ombord
og finner lugaren. Vi møtes til felles middag og en hyggelig
prat om alle de fine opplevelsene som vi har hatt på denne
turen.

• Omvisning og prøvesmaking

på Blair Athol Distillery
• Utflukt til Orkenøyene med

lokalguide og ferge t/r
• Besøk på Skara Brae
• Entre til Castle of Mey

Dag 13: Gøteborg - Østlandet

• Reiseleder

Vi ankommer Gøteborg kl. 09.15 og setter kursen mot

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 4990,-

hjemlandet. Etter en pause på Nordbysenteret, ruller
vi over grensen tilbake til Norge. I løpet av kvelden er
alle hjemme etter ett fantastisk eventyr!

Utflukter:
Oban inkl lunsj kr 500,-

