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Shetlands- og Orkneyøerne 
– individuel forlængelse 

 

Nord for det skotske højland ligger to fascinerende øgrupper. Shetlands- og Orkneyøerne 
hører til Skotland og har ca. 44.000 beboere og 102 små øer. 

Shetlandsøerne er ikke bygget til at huse mange turister. Men efterhånden som interessen 
for øgruppen er steget, er flere af de lokale begyndt at tilbyde “bed and breakfast”, og 
flere hoteller begynder at etablere sig – primært på hovedøen Mainland. Flere og flere 
lokale er også begyndt at tilbyde guidede ture rundt på øen og i særdeleshed til de 
smukke naturområder langs kysterne. 

Orkneyøernes helt store attraktion er Skara Brae, der var en boplads på Mainland tilbage 
i oldtiden. Dele af området er dateret tilbage til mellem 2.500 – 3.000 f.Kr. og er dermed 
ældre end både Stonehenge i England og pyramiderne i Giza. Orkney byder på hele tre 
seværdigheder på UNESCOs liste for verdens kulturarv. 

• Udforsk de to hovedbyer på Shetland og Orkney – Lerwick og Kirkwall 

• Besøge Skara Brae (UNESCO) på Orkneyøerne 

• Bliv klogere på Danmarks fælles historie med øgrupperne 

• Tag på en mytisk rejse med storslået natur og en enormt rig kulturhistorie 
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Oversigt 
• Dag 6 Ankomst til Shetland 
• Dag 7 Shetland – Lerwick & det nordlige Mainland (med lokalguide)  
• Dag 8: Shetland – rundrejse på Mainland & færge til Orkney (med lokalguide) 
• Dag 9: Orkney – Skara Brae & Kirkwall (med lokalguide) 
• Dag 10: Orkney – hel dag på Isle of Hoy (med lokalguide) 
• Dag 11: Hjemrejse 

 

Dag 6:  Ankomst til Shetland 
I ankommer med fly fra Edinburgh til Shetlands største ø Mainland om aftenen. 

Overnatning: B&B i Lerwick 

   OBS! Shetland byder på få, men gode restauranter. Vi anbefaler at booke aftensmad 
inden afrejse fra Edinburgh, da der ofte er stor efterspørgsel på de få spisesteder. Spørg 
evt. din rejseleder, som kan hjælpe dig med at booke bord. 
 

Dag 7: Shetland – Lerwick og det nordlige Mainland (med lokalguide) 
Jeres individuelle rundrejse på Shetland starter med en guidet byrundtur i øgruppens 
største by, Lerwick. Byens toldbod er omdannet til hovedkvarter for kystrednings-
personalet. I kommer til at opleve de lokale “Lodberries”, som var en holdeplads for skibe, 
der skulle af- og pålæsse varer. Turen går videre til rådhuset, som er bygget i 1882, og 
derfra videre til Fort Charlotte. 

Fort Charlotte er opkaldt efter Dronning Charlotte, som var gift med George d. 3. Fortet 
byder på en flot udsigt, og i godt vejr kan man spotte øen Bressay i horisonten. 

Herefter skal i besøge Shetland Museum, som åbnede i 2007 ved Lerwicks havnefront. 
Museet huser 3.000 artefakter, rekonstruerede bygninger og en 3-etagers bådhal. 

Serien “Shetland”, som omhandler den fiktive detektiv Jimmy Perez, er en anmelderrost 
BBC-serie, som skildrer livet som detektiv på Shetland. Serien ramte første gang 
sendefladerne i 2013, og på turen rundt i Lerwick, skal i besøge hovedpersonen Jimmy 
Perez’ hus. 

Lerwick byder på mange fine butikker og restauranter, og i har lidt tid på egen hånd til at 
kigge på butikker og få et godt måltid. Butikkerne bærer præg af autenticitet, og der 
findes ikke store, kendte kædebutikker i byen. Der er særligt gode indkøb at komme efter, 
hvis man søger striktrøjer i det særlige Shetlandsuld. Udbuddet er stort, og kvaliteten af 
uld fås sjældent bedre andre steder i verden. 

Om eftermiddagen stiger i ombord på bussen og kører til den nordlige del af øen 
Mainland. Her skal i opleve Voe, som er en sildestation, der blev opført i 1800-tallet. 
Området husede også en hvalstation fra 1904 til 1924 under Norwegian Whaling 
Company. Området bærer tydelige paralleller til den skandinaviske kultur. Vejnavne og 
udtryk er stærkt inspireret af vikingerne og Skandinavien generelt. 
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I skal også opleve Mavis Grand, hvor Nordsøen møder Atlanterhavet. Andre højdepunkter 
på det nordlige Mainland er Tangwick Haa Museum og Eshaness fyrtårn. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: B&B i Lerwick 

 

 

 
Dag 8: Shetland – rundrejse på Mainland og færge til Orkney (med lokalguide)  
Dagen står på rundrejse på Mainland, hvor i skal opleve den sydlige og centrale del af øen. 
Første stop er Scalloway, som er Shetlands forhenværende hovedstad. 

Byens slot, der blev bygget i 1600, er den helt store oplevelse og byder på en 4-etagers 
bygning uden tag. 

I skal også besøge Scalloway Museum, som viser hvordan Scalloway spillede en stor rolle 
under 2. verdenskrig. Scalloway er en fascinerende by, og byens hovedgade og 
havnefront er yderst charmerende. 

På rundturen på Shetland skal i også se de søde Shetlandsponyer, mens jeres lokale guide 
fortæller om dyrenes funktion og betydning for mange lokale beboere. I skal ligeledes 
besøge landbyen Tingwall, som i særdeleshed er kendt for sin skandinaviske kulturarv. 
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For arkæologi- og historieinteresserede er det mest fascinerende stop på dagens 
rundrejse Jarlshof, som er et spændende, historisk område på Shetland. Stedet har spor 
efter en bronzealderkultur, som er næsten 5000 år gammel, men Jarlshof er nok mere 
kendt for sin imponerende, nordlige vikingebosættelse. 

Efter turen rundt på Mainland tager afsked med jeres lokalguide og hopper på færgen til 
Orkney om eftermiddagen. Færgeturen tager 5 timer og 30 minutter. Ved ankomst til 
Orkney tjekker i ind på jeres hotel eller B&B, som ligger i gåafstand fra havnen. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning: B&B eller hotel i Kirkwall 
 

Dag 9: Orkney – Skara Brae og Kirkwall (med lokalguide) 
I spiser morgenmad på jeres hotel eller B&B i Orkneys største by, Kirkwall. 

Herefter mødes i med jeres nye lokalguide, som skal vise jer Orkneys seværdigheder. Og 
der er nok at tage fat på. Dagens program står i kulturens tegn med store monumenter 
og hele tre seværdigheder på UNESCOs liste over verdens kulturarv. 

Orkney er en kulturel højborg med mange seværdigheder, og øgruppen deler en lang, 
fælles historie med Danmark, som går helt tilbage til vikingetiden, hvor de danske vikinger 
kom og besatte Orkney. 

I starter dagen med at køre til Skara Brae (UNESCO), som er en velbevaret boplads 
tilbage fra oldtiden. Dele af området er dateret tilbage til mellem 2.500 – 3.000 f.Kr. og 
er dermed ældre end både Stonehenge i England og pyramiderne i Giza. 

I 1999 besluttede UNESCO at erklære Skare Brae som verdenskulturarv sammen med den 
nærtliggende høj “Maes Howe”. Byen lå begravet under sand i mange år, indtil en kraftig 
storm i 1850 blæste sandet væk og afslørede den fantastisk velbevarede “landsby” med 
10 møblerede boliger og en boplads med redskaber og toilet. 

I skal også opleve Orkneys to andre store UNESCO-seværdigheder, ”Ring of Brogdar” og 
“Standing Stones of Stenness”. Begge steder er ikoniske monumenter på Orkney, og jeres 
lokaleguide vil give jer et unikt indblik i hele øgruppens rige kulturhistorie. 

Dagen afsluttes med byrundtur i Kirkwall, hvor jeres guide vil vise jer byens største 
attraktioner. I skal bl.a. opleve St. Magnus-katedralen, som er Storbritanniens nordligste 
katedral. 

I skal også se det italienske kapel, som er et rigt udsmykket, katolsk kapel på øen Lamb 
Holm. Det blev bygget under 2. verdenskrig af italienske krigsfanger, som blev 
transporteret fra det nordlige Afrika til Orkney. 

   OBS! I slutningen af maj eller starten af juni hvert år, afholdes Orkney Folk Festival. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost (lunch-box) 

Overnatning: B&B i Kirkwall 
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Dag 10: Orkney – hel dag på Isle of Hoy (med lokalguide) 
I dag skal i udforske Isle of Hoy med jeres lokale guide. Øens helt store seværdighed er 
Old Man of Hoy og den omkringliggende natur. 

Old Man of Hoy er med sine 137 meter Storbritanniens højeste havstabel (geologisk 
landform med lodret søjle i havet dannet af bølgeerosion). Via hav- og vinderosion har 
stablen udviklet sig fra oprindeligt at være en bue med to “ben” til nu kun at være den 
ene søjle, der stadig står. Der løber en stor revne ned fra toppen, og mange geologer tror, 
at “Den Gamle Mand” en dag vil kollapse i havet. 

Turen til og fra den nærmeste parkeringsplads er 4 kilometer hver vej, men det er hele 
turen værd. Stien er velholdt, og naturen undervejs er fantastisk. Det er enormt blæsende 
nær Old Man of Hoy, så vi anbefaler at have godt med tøj på og ligeledes at medbringe 
gode vandrestøvler. 

Et besøg i landsbyen Longhope danner ramme for en fælles historie med Danmark, men 
også historie, der kan dateres tilbage til Napoleonskrigene, hvor den britiske flåde søgte 
ly i Longhope. Den største seværdighed i landsbyen er havnen ved South Ness, der 
engang var hjemsted for en færgeservice over til North Ness. 
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På den østlige del af øen ligger St. Columbia’s Church, som i også skal opleve. Hill of White 
Hamars’ naturreservat byder på spektakulær kystudsigt, havfugle, der bygger rede og 
måske et sjældent syn af den truede skotske primulaplante. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost (lunch-box) 

Overnatning: B&B i Kirkwall 

 
Dag 11: Hjemrejse 
Efter morgenmaden køres i fra Kirkwall til lufthavnen og rejser hjem til Danmark via 
Edinburgh. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

 

Pris: Se panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Indenrigsflyvning Edinburgh – Shetland 
• Indenrigsflyvning Orkney – Edinburgh 
• Transfer til/fra lufthavne 
• 2 nætter på B&B eller 3-stjernet hotel i Lerwick, Shetland 
• 3 nætter på B&B eller 3-stjernet hotel i Kirkwall, Orkney 
• Lokale natur- og historieguider dag 7, 8, 9 og 10 
• Entréer ifølge program 
• Leje af privat bil alle dage (kør-selv) 
• Morgenmad alle dage 
• Frokost dag 9 og 10 (lunch-box) 
• Færge til Orkney 
• Færge til Isle of Hoy 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Måltider ikke inkluderet i program 
• Diverse entréer og aktiviteter ikke inkluderet i program 
• Dansk rejseleder 

 

Praktisk information 

Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 
 


