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Dag 1
Rijd van Kirkwall naar Stromness. Slenter 
door dit kleine stadje en neem ook een 
kijkje in het traditionele Stromness 
Museum, opgericht in 1837. Verder vindt u 
hier ook een uitstekende keuze aan cafés 
en bistro’s. Rijd noordwaarts naar de woeste 
kust van Yesnaby waar u prachtige 
wandelingen langs de kust kunt maken en 
heel veel vogelsoorten kunt spotten. Rijd 
verder noordwaarts naar Skara Brae, in het 
bezoekerscentrum komt het neolithische 
verleden van Orkney weer tot leven. U 
overnacht in Stromness. 

Dag 2
U hebt een drukke dag voor de boeg op het 
prehistorische Orkney. Rijd met de wijzers van 
de klok mee helemaal rond Orkney 
Mainland. Bezoek onderweg de Brough of 
Birsay, met de restanten van Pictische en 
Oudnoorse nederzettingen, en verder 
oostwaarts het dorpencomplex van de Broch 
of Gurness. U sluit de rondrit af met een 
bezoek aan de sfeervolle Maeshowe en 
Ring of Brodgar, absolute hoogtepunten. U 
overnacht in de buurt van Stromness. 

Dag 3
Neem in Houton de veerboot naar het 
eiland Hoy en rijd daar verder door naar 

Rackwick Bay voor een prachtige 
wandeling naar de imposante rots Old Man 
of Hoy. Als u voldoende tijd heeft, verken 
dan ook de zuidkant van het eiland Hoy en 
blijf daar overnachten.

Dag 4
Keer terug naar Mainland Orkney, rijd 
oostwaarts naar Kirkwall en vervolgens 
zuidwaarts voor een bezoek aan de 
beroemde Italian Chapel. Rijd verder  
door naar South Ronaldsay waar u de 
mysterieuze Tomb of the Eagles 
(Arendstombe) kunt bezoeken.  
U overnacht in Kirkwall.

Dag 5 
Neem de veerboot naar Westray, 
bekend om zijn ‘Orkney Venus’, mooie 
wandelingen langs de kust en wilde 
dieren – het is hier ook heel 
aangenaam fietsen. Op Orkney zijn een 
aantal fietsverhuurwinkels. U overnacht 
in Westray.

Dag 6
Keer terug naar Kirkwall en verken de 
kleine straatjes waar u leuk kunt winkelen. 
Bezoek ook St Magnus Cathedral en het 
Orkney Museum. ’s Avonds reist u verder 
naar het eiland Shetland met de nachtboot. 

Let op: Check vooraf even de vertrekdata 
want de veerboot Kirkwall-Lerwick vaart 
niet elke dag uit.

Dag 7
Verken Lerwick. De uitgebreide en 
interessante collecties van het geweldige 
Shetland Museum vertellen het verhaal 
van de eilanden. De toegang is gratis. In 
Hay’s Dock Café Restaurant, het 
museumrestaurant, serveert men heerlijke 
lokale producten. Breng ook een bezoek 
aan Clickimin Broch en kom meer te weten 
over deze mysterieuze verdedigingstorens. 
U overnacht in Lerwick.

Dag 8
Vertrek op tijd en rijd zuidwaarts om een 
aantal bezienswaardigheden op Shetland 
te bezoeken. Het fascinerende Shetland 
Crofthouse Museum bijvoorbeeld, Jarlshof 
met zijn rijke geschiedenis, Old Scatness – 
dat door velen het mooist bewaarde dorp 
uit de ijzertijd in Groot-Brittannië wordt 
genoemd – en het uitzicht op de woeste 
zee vanaf Sumburgh Head. Ook een 
boottocht naar Mousa Broch is een 
absolute must, net zoals een 
strandwandeling naar St Ninian’s Isle, waar 
men in 1958 zilverschatten vond die 
dateren van 800 n. Chr. U overnacht in 
Lerwick.

Dag 9 
Ga vandaag richting Scalloway, slechts een 
paar minuten van Lerwick. Dit was tot 
1708 de hoofdstad van Shetland. In het 
Scalloway Museum ontdekt u alles over de 
Shetland Bus, de geheime organisatie die in 
oorlogstijd bootverbindingen met het 
bezette Noorwegen onderhield. Bezoek 
ook Scalloway Castle, het kasteel werd in 
1600 gebouwd door graaf Patrick Stewart. 
Vandaag kunt u eventueel ook een wildlife 
excursie maken of kiezen voor een 
wandeling met gids. In het Toeristen 
Informatiecentrum van Lerwick geeft men 
u graag advies. U overnacht in Lerwick.

Dag 10 
Rijd noordwaarts naar Hillswick en 
Eshaness, waar u in het Tangwick Haa 
Museum meer te weten komt over deze 
streek. Vanaf Eshaness Lighthouse 
(vuurtoren) kunt u mooie wandelingen 
langs de kust maken. In het noorden ziet u 
Ronas Hill, het hoogstgelegen punt van 
Shetland. U kunt overnachten in de buurt 
van Hillswick of verder noordwaarts rijden 
naar het eiland Unst.

Dag 11
Verken het noordelijkste gedeelte van 
Shetland. Behalve Hermaness met zijn vele 

vogelsoorten, vindt u op het eiland ook de 
Unst Boat Haven en het Unst Heritage 
Centre, beide bieden meer inzicht in het 
leven op dit eiland. En dan is er nog een 
hele lijst met ‘meest noordelijk gelegen 
plekjes in het Verenigd Koninkrijk’ die u één 
voor één kunt afvinken. Het strand, 
bijvoorbeeld, het postkantoor en het 
kasteel (Muness Castle, 16de eeuw). Hier in 
de buurt kunt u zeker ook de beroemde 
Shetland pony’s zien! U overnacht in Unst.

Dag 12
Reis verder in zuidelijke richting. Dit is een 
fascinerende tocht waarbij u bijna de hele 
lengte van Shetland aflegt. Er is onderweg 
vanalles te zien. Als de tijd het toelaat, kunt 
u bijvoorbeeld even stoppen bij het 
Toeristen Informatiecentrum van Old Haa, 
op Yell. ’s Avonds verlaat u Lerwick met de 
veerboot. 
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Orkney en Shetland - de 

Noordkant van Schotland
Twee aparte eilandgroepen, beide met een eigen karakter en cultuur, maar ook met één ding 
gemeen: ze verschillen allebei hemelsbreed van het Schotse vasteland. Maak kennis met het 
Oudnoorse erfgoed; trek de natuur in en ontdek een van de indrukwekkendste landschappen 
van het Verenigd Koninkrijk en geniet van de plaatselijke gerechten. Dit zijn slechts een 
aantal suggesties voor uw noordelijk avontuur. U bereikt Orkney en Shetland heel makkelijk 
dankzij de goede vlieg- en veerbootverbindingen met het Schotse vasteland. 
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RING OF BRODGAR – Een cirkel met 
stenen van meer dan vijfduizend jaar oud, 
een van de belangrijkste neolithische 
bezienswaardigheden op Orkney.

4

ITALIAN CHAPEL – Italiaanse 
krijgsgevangenen bouwden op vernuftige 
wijze een loods om tot een prachtige kapel. 
Ze maakten hiervoor gebruik van schroot 
maar ook van bijzondere trompe-l’œil-
schildertechnieken.

5

TOMB OF THE EAGLES – Wellicht de meest 
mysterieuze graftombe van Orkney. De naam 
ontstond nadat men in de tombe klauwen van 
zeearenden en andere overblijfselen had 
gevonden.
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MOUSA BROCH – De best bewaard 
gebleven broch (toren uit de ijzertijd) van het 
Verenigd Koninkrijk. U vindt deze 
indrukwekkende, twaalf meter hoge, ronde 
toren op het eiland Mousa. Regelmatige 
bootverbindingen vanaf Mainland Shetland.

Orkney en Shetland - 
de Noordkant van 

Schotland
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JARLSHOF – Drie dorpen, van de bronstijd tot 
de Vikingen, plus een middeleeuwse boerderij 
en een 16de-eeuwse woning. Allemaal op één 
plek aan het zuidelijke uiteinde van Shetland.
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SHETLAND EXCURSIES – Op Shetland 
kunt u kiezen uit heel wat excursies met gids. 
Dankzij de otters, zeehonden, walvissen en 
indrukwekkende zeevogelkolonies zijn de 
eilanden een waar paradijs voor fotografen.
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TANGWICK HAA MUSEUM – In dit 
gerestaureerde 17de-eeuwse huis komt u 
alles te weten over Northmavine (de meest 
noordelijk gelegen parochie op Mainland 
Shetland). Prachtige wandelingen langs de 
kust in de buurt van Eshaness Lighthouse.
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HERMANESS – Nationaal natuurreservaat in 
het noorden van Shetland met zeevogelkolonies 
en broedvogels, zoals de grote jager. U kunt hier 
een mooie wandeling maken naar de heuveltop, 
daar hebt u uitzicht op Muckle Flugga, het uiterste 
puntje van het Verenigd Koninkrijk.

MAESHOWE – De neolithische 
steenhouwers van Orkney bouwden deze 
indrukwekkende grafkamer. Deze grafkamer 
was dus al eeuwenoud toen de Vikingen hier 
beschutting zochten en er hun ‘graffiti’ 
achterlieten.
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SKARA BRAE – Woningen inclusief meubilair 
uit de steentijd! Een fantastische 
momentopname uit het verre verleden van 
Orkney.


