Sirdalsbussen AS
KVINESDAL HISTORIELAG

TUR TIL ORKNØYENE OG EDINBURGH
29. SEPTEMBER – 4. OKTOBER 2022

Kirkwall

Edinburgh Castle

Torsdag 29. september
Avreise med buss fra Liknes ved ventebua kl 05.30 for kjøring til Sola. Avgang kl. 09.25 med
Loganair til Edinburgh og videre kl 16.10 til Kirkwall med ankomst kl. 17.25. Buss til hotellet.
Overnatting 3 netter på The Kirkwall. Middag på hotellet.
Fredag 30. september – søndag 2. oktober
Vi starter dagen med frokost på hotellet. Vi har nå to og en halv dag til rådighet til å bli bedre kjent
med Orknøyene. Vi blir med på to hele dagsutflukter med buss. Vi skal blant annet besøke Maeshowe,
historisk gravhaug og ganggrav og Skare Brae som er en forhistorisk bosetning. Begge disse stedene
er oppført på UNESCO’s Verdensarvliste. Fredag middag på hotellet.
Videre skal vi besøke Broch of Gurness, Broch of Birsay og Orphir Round Church. Vi skal også
besøke Italien Chapel og the Churchill Barrier.
Søndag ettermiddag blir det transport tilbake til flyplassen. Loganair har avgang kl. 19.00 til
Edinburgh. Buss til hotellet. I Edinburgh bor vi to netter på IBIS Styles Edinburgh St Andrew Square.
Mandag 3. oktober
Etter frokost står dagen til rådighet. Hotellet ligger sentralt i byen med gangavstand til attraksjoner og
shopping. Vi kan foreslå et besøk på Edinburgh Castle.
Tirsdag 4. oktober
Etter grytidlig avreise og utsjekking fra hotellet blir det transport til Edinburgh Lufthavn. Avreise
med Loganiar kl 06.25 med ankomst kl. 08.55 (lokal tid) til Stavanger. Buss tilbake til Kvinesdal.
Vårt tilbud kr 21.900,- pr. person ved 30-35 betalende deltakere.
Prisen inkluderer bussreise og bussutflukter og transfers som beskrevet, flybilletter Stavanger –
Edinburgh – Kirkwall t/r, 3 netter inkl. frokost på The Kirkwall Hotel og 2 netter inkl. frokost på IBIS
Styles Edinburgh St Andrew Square, 3 felles middager, utflukter og inngangsbilletter på Orknøyene.
Arnvid Lillehammer blir med som reiseleder og kjentmann.
Tillegg:
-Enkeltrom kr 4.750,- pr. person totalt for alle 5 nettene.
-Øvrige måltider
Forbehold om mindre programendringer.

Påmelding til Reidun på epost: reidun@sirdalsbussen.no eller tlf. 993 60 593. HUSK PASS!
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