17. mai på Orknøyene 15. – 20. mai 2016
Dag 1. Bergen – Aberdeen – John O’Groats. Fremmøte på Bergen Lufthavn Flesland
kl. 10.30 i avgangshallen der dere vil få utlevert reisedokumenter av reiseleder. Avreise
kl. 12.30 med ankomst Aberdeen kl. 12.50 lokal tid. I Aberdeen venter bussen på oss, og
vi kjører nordover gjennom Skottland til Inverness der vi tar pause. Vi fortsetter til John
O’Groats som er det nordligste punktet i Skottland, der skal vi overnatte på Seaview Hotel
med middag og frokost.
Dag 2. John O’Groats– Kirkwall Det blir tidlig frokost før vi kjører mot St. Gills Bay og
går om bord i en av Pentlands Ferries sine båter som tar oss over Pentlandsstredet til St.
Margareths Hope. Vel på land kjører vi sørover mot øyene Burray og South Ronaldsay.
For å komme til øyene må vi kjøre over The Churchill Barriers - en molovei som binder
øyene sammen. Den ble bygget av italienske krigsfanger under siste verdenskrig. Men de
bygde ikke bare veier, vi skal også en tur innom The Italian Chappel - et nydelig lite
kapell som ble bygget av de samme fangene av ting som de for det meste fant i fjøra. Vi
tar så turen til Kirkwall der det blir en lunchpause før vi igjen setter oss i bussen og kjører
til Highland Park Destilleri. Her blir det en omvisning og en liten smaksprøve før vi kjører
tilbake til Kirkwall og sjekker inn på The Orkney Hotel der vi skal bo 3 netter med frokost
og middag.
Dag 3. 17. Mai feiring i Kirkwall. Vi deltar i det offisielle programmet i Kirkwall, og de
av dere som vil, må gjerne ta med bunad. Det er litt spesielt å gå med norsk bunad når vi
feirer 17.mai i utlandet, og spesielt på Orknøyene da mange nordmenn er medlemmer i
Venneforeningen Norge – Orknøyene.(Orkney Norway Friendship Association) Vi deltar i
programmet for dagen som starter kl. 10.30 med minnetjeneste på St Olaf Gravlund for å
minnes falne norske soldater i verdenskrigene. Deretter går det slag i slag med program
utover dagen og kvelden. Dette er en opplevelse som ikke kan beskrives, den må bare
oppleves. Om kvelden blir det middag og dans.
Dag 4 Utflukt til Maes Hove, Scara Brae og Ring of Brodgar. Etter frokost setter vi oss
i bussen og kjører til Maes Hove som er en av de største og best bevarte gravhauger i
Europa. Her kom det norske vikinger som søkte ly for uværet i gravhaugen, og de fylte
veggene med fortellinger om skatter og vakre jomfruer. Vi skal videre til Ring of Brodgar
med sine fantastiske steinsirkler, og også til Scara Brae, en steinalderboplass som er
forbløffende godt bevart. Den ligger på kanten av Skaill bukten med Atlanterhavet som
nærmeste nabo. Den var dekket av sand i tusenvis av år helt til en storm i 1850 avdekket
flere boenheter komplett med skap, bord og senger. Denne dagen skal vi ha guide med
oss. Middag på hotellet om kvelden.
Dag 5. Kirkwall - Inverness. Vi spiser frokost før vi setter oss i bussen og kjører mot
fergen som skal ta oss over til Skottland igjen, det bærer sørover gjennom den nordlige
delen av Skottland med pauser før vi ankommer Inverness. Her skal vi overnatte på The
Priory Hotel med middag og frokost.
Dag 6 Inverness – Bergen. Etter frokost kan vi ta noen timer på byen før vi setter oss i
bussen og kjører mot Aberdeen med pause underveis. Vi har fremmøte på flyplassen 16.30
og avreise fra Aberdeen Airport kl. 18.35 med beregnet ankomst Flesland kl.20.50.
Pris kr 13 300,- Prisen inkluderer: Flyreisen Bergen – Aberdeen t/r med Widerøe,
Reiseleder, 5 overnattinger på hotell i dobbelt rom med frokost og middag, busstransport
under oppholdet, utflukter som beskrevet over. Lokal guide dag 4. Festmiddag 17.mai
med Venneforeningen.
I tillegg kommer: Enkelt rom kr 1750-.
www.visitorkney.com for mer informasjon om Orknøyene.
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