
Shetland og Orknøyene har en lang tilknytning til Norge. Det norske innslaget er tydelig i både historie 
og språk. Her får du oppleve festningsanlegg fra vikingtiden, samt innføring i vikingtidens håndtering 

av lov og rett. Vi ser et av Norgesveldets mest imponerende byggverk, St. Magnuskatedralen. 
Vi ser fantastisk natur og fortidsminner på ”Nordens Egypt”, Orknøyene.

American Eagle

Shetland, Orknøyene og Nord-Skottland
10.-17.juni 2022



Fredag 10. juni
Tidlig avreise fra Trondheim, og ankomst Lerwick, 
Shetlands største by, utpå dagen. Overnatting på 
Glen Orchy Hotel, hvor vi skal være i tre netter. 

Søndag 12. juni
Hovedattraksjonen denne dagen er utflukten til øya 
Mousa på østsiden av Mainland. Mousa Broch er et 
2000 år gammelt tårnhus som er det best bevarte 
i sitt slag i Europa. Det ble bl.a. brukt som tilflukts-
sted og bolig av vikingene som kom over  Nordsjø-
en. Det er nevnt i Eigils saga og i Orknøyingenes

Mandag 13. juni
Siste dag på Shetland starter vi på Scalloway, det 
nest største tettstedet, der Shetlandsgjengen holdt 
til under 2. verdenskrig. En stor del av utstillingene 
i Scalloway museum forteller historien om krigsti-
dens forhold til det tysk-okkuperte Norge. Law Ting 
Holm er vikingenes lovting for å avgjøre tvister uten 
våpen. Dette tinget ble brukt til å vedta nye lover og 
fortolke de gamle, opp til seint på 1500-tallet. Ut-
sjekk hotell, på ettermiddagen går ferga til Kirkwall 
på Orknøyene. Innsjekk på hotell i Stromness for 2 
netter.

Lørdag 11. juni
Besøk på fyret Sumburgh Head, Shetlands sydligste 
punkt, og på høvdingesetet Jarlshof, en arkeologisk 
perle med 5000 års sammenhengende historie, fra 
steinalder og fram til 1600-tallets herskapshus. Vi-
dere til det gamle kirkestedet St Ninians, med et 
særegent naturfenomen. Dagen avsluttes med en 
vandretur rundt om i Lerwick, med severdigheter, 
shopping- og serveringsmuligheter.   

-saga. Senere på dagen besøker vi en gård med Shet-
landsponnier. På vei tilbake til Lerwick drar vi inn-
om ruinene av Clickhimin Broch, også et tårnhus.

Castle Sinclair Girnigoe

Lerwick

Tirsdag 14. juni
Denne dagen er viet Orkney Mainland – hovedøya 
som har en nesten overveldende mengde kultur-
minner: Skara Brae, en 5000 år gammel steinalder-
landsby, steinsirklene Stones of Stenness og Ring 



Onsdag 15. juni
Kirkwall og andre verdenskrig på dagsplanen: I sen-
trum av Kirkwall ruver St. Magnuskatedralen, et 
norrøne byggeverk som har vært i bruk i 900 år. Mu-
lighet for å se hvordan den skotske nasjonaldrikken 
maltwhisky lages,ved et besøk på ett av de to destil-
leriene i Kirkwall, Scapa eller Highland Park.Fra Kirk-
wall ser vi på marinehavna Scapa Flow og kjører over 
Churchill-barrierene, anlagt under 2. verdenskrig for 
å hindre fientlige ubåter å komme inn i det naturlige 
havnebassenget som huset den britiske marineflå-
ten. Det italienske kapellet på Lamb Holm ble bygd 
og utsmykket av italienske krigsfanger, utrolig nok 
hovedsakelig av forskalingsmaterialer. utpå ettermid-
dagen går vi om bord i ferja som tar oss over den 
sterke Pentlandsstrømmen til det skotske fastlandet 
og sjekker inn på hotellet i Thurso. 

Torsdag 16. juni
På tur sørover fra Thurso drar vi innom Castle 
Sinclair Girnigoe ved byen Wick, en fantastisk ruin 
som balanserer på klippene mot Nordsjøen og hvis 
eiere, klanen Sinclair, har norske aner tilbake til 
vikingtida og Normandie. Denne dagen kommer vi 
også til å høre om the Highland Clearences, da titu-
sener av skotske småbønder ble kastet ut fra gårde-
ne på særdeles brutalt vis, for å gi plass til storstilt 

of Brodgar, og Maeshowe en meget stor gravhaug, 
eldre enn pyramidene i Egypt, og det er mulig å 
gå inn, eller krype, inn i. Alle disse kulturminnene 
er innskrevet i UNESCOS verdensarvliste. Ute på 
klippene i vest besøker vi Birsay, en omflødd holme 
med minner av både piktisk og norrøn aktivitet.

St. Magnus KatedralFredag 17. juni
Siste dag går gjennom vakre og interessante om-
råder, delvis langs Spey, Skottlands beste lakseelv, 
og området Speyside, der over halvparten av de 
skotske maltwhiskydestilleriene ligger. Vi besøker 
Cullodden, slagmarken fra 1746 som endte skotte-
nes århundrelange kamp om selvstendighet med 
England, og bronsealdersteinsirkelen Clava Cairn, av 
mange forbundet med steinene i «Outlander»-seri-
en. På ettermiddagen kommer vi til Dyce Airport for 
å reise hjem til Norge.

sauehold i forbindelse med den industrielle revolu-
sjon. Bussen bringer oss først til Badbea, der utkas-
tede bønder fikk tilbud om å livnære seg på ytterst 
fattigslig vis, og kommer etterpå til det lukseriøse 
Dunrobin Castle, der den kanskje verste av landei-
erne, lord Sutherland, bodde. Vi overnatter i Inver-
ness, hovedstaden for the Highlands and Islands.

Ring of Brodgar



Shetland og Orknøyene
10. - 17. juni 2022

Turpris:
Pris per person i dobbeltrom: kr. 18 590,- 
Enkeltromstillegg: kr. 3 600,-

Tilslutningsbillett utenfor Værnes 
kommer i tillegg

Turen inkluderer
• Fly Trondheim – Aberdeen t/r med KLM
• Fly Aberdeen – Sumburgh (Shetland) med Loganair
• Ferge Lerwick – Kirkwall
• Ferge Stromness – Scrabster
• Hotell 7 netter inkludert frokost
• 2 middager
• Busstransport i henhold til program
• Norske reiseledere med på hele turen (Ragnar Jenssen 
og Kristin Prestvold)

Påmelding:
Ring telefon 73 53 50 12
Epost: post@amerikabussen.no

28.01.2022

Ragnar Jenssen har i mange år vært 
reiseleder i flere land. Han er tidligere 
kultursjef i Ørland kommune.

Kristin Prestvold har vært reiseleder 
sammen med Ragnar i Skottland, Irland 
og på Svalbard. Hun er arkeolog i 
Trøndelag fylkeskommune og har 
nettopp utgitt en kulturhistorisk reise-
håndbok om nordre Skottland, ”Oppdag 
Vesterled”. 

Vi anbefaler å lese Kristin Prestvolds bok Oppdag Vesterled. Kontakt Solgruppen dersom du er interessert i å kjøpe boka.


