
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Det er med stor begeistring 

Nordnorsk Pensjonistskole 

sammen med reiseoperatøren 

Escape Travel i september kan 

tilby denne flotte opplevelses-

reisen til Skottland, et av 

nordmenns mest 

undervurderte reisemål. 

Majestetiske landskap, 

historiske slott og festninger, 

sjarmerende gamle bydeler. Vi 

lover en spennende og vakker 

opplevelse av nåtidens 

Skottland, og en storslått reise 

i historien. 

 

Vær rask med påmeldingen!  

Vi har begrenset med plasser. 
 



      kottlands hovedstad er en av Europas vakreste byer der den ligger 

drapert over bratte heier og myser ned på sjøen under. Byen som ga 

inspirasjon til den kjente, skotske forfatteren Robert Louis Stevensons 

«Dr. Jekyll and Mr. Hyde», blander gammel ærverdighet med moderne 

innslag. Videre fortsetter vi i naturskjønne landskap med innsjøer, åpne 

heier og imponerende slott. Vikingenes arv er tema for turen og det er 

ikke vanskelig å mane frem ideene og tankene om denne tiden i disse 

omgivelsene. Med barsk natur og klima og til tider frådende sjø, kan vi 

lett tenke oss tilbake til vikingetiden på vår ferd gjennom landet. 

 

 

 
 

 

Vikingens inntog på skotsk jord begynte allerede på 700-tallet. De 

nordligste øyene var det området som først ble inntatt og som sist ble 

tapt. Hva som begynte med invasjon, plyndring og det som verre var, 

endte med en nordisk arv som er en viktig del av mange skotters 

identitet. Ikke minst ble dette et aktuelt tema under kampen for 

selvstendighet og folkeavstemningen i 2014.  

 

Underveis vil kyndige lokalguider vise oss dagens Skottlands skjønnhet 

samtidig som det trekkes historiske sammenhenger. 
 

 

S 



 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet …   
 
Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del 
av opplegget, krever regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi 
arbeider etter ”at kurset settes inn i en pedagogisk sammenheng”, og at 
det skal gjennomføres ei samling før og etter reisen- 
 
Samlingen før reisen arrangeres dagen(e) rett før avreise, og de som 
har reist med oss tidligere, vet hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent 
med gruppen, og man får en god forsmak på det man skal oppleve. 
Lengden på forkursene kan variere, alt etter hva slags reise vi skal ut på. 
Av erfaring vet vi at det er behov for mer tid til felles forberedelser 
dersom turen går til det store utland, enn om reisen foregår i mer kjente 
omgivelser.  
 
På forkursene leier vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder 
oss på opplevelsene som ligger foran oss, vi går gjennom praktiske 
forhold, blir bedre kjent og samles rundt et hyggelig måltid. Nærmere 
info. om foreleser i forkant av denne reisen sendes de påmeldte.    
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men 
arrangeres som et selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes 
da for å evaluere, se bilder og oppsummere reisen vi har vært på 
sammen. 
 
Denne samlingen vil normalt 
vare én ettermiddag/kveld 
og inkluderer felles 
kaffepause, middag, som er 
med i den oppgitte 
totalprisen i slutten av 
programmet. Eget program 
sendes ut ei tid etter 
hjemkomst. 
 

 

 

 



Dag 1 - 6. september: Forkurs i Sømna 

Bli kjent – forelesning – praktisk informasjon og besøk på en av Norges 

triveligste mat, vin og urtegårder: 

09.00 – 13.00:  Forkurs, inkl. kaffepause.  
13.00:   Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård  
14.00 – 17.45: Forkurs forts., inkl. kaffepause  
18.15:  Avreise med felles transport til Hildurs Urterarium 

www.hildurs.no og 3-retters middag m/ Skotske smaker  
22.30:   Retur til Vik. (Lunsj og middag) 
 
Dag 2 – 7. september: Sømna – Værnes - Edinburgh 

Etter frokost hentes vi av Sende Busstrafikks flotte turbuss og kjører til 

Værnes. Vi flyr fra Trondheim Værnes kl. 17.40 og flyr via Oslo til 

Edinburgh med Norwegian (med DY1354) . Ved ankomst kjøres vi til 

vårt hyggelige, sentralt beliggende hotell, MacDonald Holyrood. De som 

ønsker kan spasere ut og ta seg en øl i den flotte gamlebyen, men de 

fleste vil kanskje ta tidlig kveld etter en lang reisedag, og sparer opp 

energi til programmet for neste dag. (Frokost) 

 

 

Dag 3 – 8. september: Edinburgh  

Formiddagen bruker vi på å bli kjent med Skottlands hovedstad, 

Edinburgh. Dette er en flott by, med en stor og hyggelig gamleby og nok 

av attraksjoner til å fylle opp mer enn en dag med sightseeing. Vi legger 

ut på en to timers tur for å få oversikten.   

 

 
 

Middelalderbyen «Old Town» og den georgianske bydelen «New Town» 

komplimenterer hverandre. Royal Mile er navnet på gaten som strekker 

seg fra Hollyroad Palace (dronningens residens når hun er i Skottland) i 

øst, til Edinburgh Castle i vest (se bildet over). Dette slottet troner på 

toppen av byen og huser kronjuvelene og «Stone of Destiny». Steinen 

http://www.hildurs.no/


skal, ifølge legenden, være den steinen som Jakob brukte som 

hodepute i 1. Mosebok.  

 

Lunsj spiser vi på en lokal pub ikke langt fra hotellet. Ettermiddagen er til 

egen disposisjon. Edinburgh er perfekt å oppdage til fots. Hva med et 

besøk på den tidligere private yachten til Den kongelige familien, «The 

Royal Yacht Britannia»? Her får du te med utsikt! Skottlands nasjonal-

museum har mye informasjon og utstillinger fra landets vikinghistorie og 

er vel verdt et besøk. Det vil være en god innføring til turens videre 

program. Om kvelden møtes vi til felles middag på restaurant Prezzo 

som ligger 5-10 minutters gange fra hotellet. (Frokost, lunsj, middag) 

 

 

Dag 4 – 9. september: Fra Edinburgh til Inverness 

Reisen til Inverness går via Glencoe, Skottlands kanskje mest kjente og 

vakreste dal. En mørkere del av historien skjedde også her – beboerne 

ble massakrert av de engelske troppene i 1692.  

 

 
 

Det blir en pause hvor man kan rusle litt i landskapet før turen går videre 

til langs bredden av Loch Ness. Kursen settes mot The Tavern 

Restaurant i Fort William der dagens lunsj inntas.  

 



På veien gjennom Great Glen stopper vi ved Urquhart Castle. 

Slottsruinene ligger nesten majestetisk til ved bredden av Loch Ness og 

utsikten er som balsam for sjelen.  

 

 
 

En gang var dette et av Skottlands største slott. Vi ankommer Inverness 

sent på ettermiddagen. Her sjekker vi inn på Drumossie Hotel. (Frokost, 

lunsj, middag) 

 

 

Dag 5 – 10. september: Inverness 

Dagen er fri til å utforske Inverness, en meget sjarmerende kystby. 

Inverness Castle troner over byen med sin karakteristiske rosafarge fra 

sandstein. Byen har en voldsom historie og mange slag har blitt 

utkjempet. Bygningene er derfor ikke veldig gamle i Inverness, siden det 

meste har gått tapt. Selve historien strekker seg dog helt tilbake til 

vikingtiden. 

 

 
 



Dagens by har mange nysgjerrige som leter etter sjøormen Nessie eller 

hva som måtte befinne seg under overflaten. Med vannet som sildrer 

gjennom byen, er Inverness et meget 

hyggelig bekjentskap.  

 

Vi legger opp til et cruise på Loch Ness 

for den som ønsker det. Skipet seiler i 

vakkert landskap og vi får foredrag om 

områdets historie og selvsagt om 

Nessie, monsteret som sies å leve i 

innsjøen. Lunsj og middag på egen 

hånd i dag. For de som ønsker finner vi 

en restaurant og går samlet til middag. 

(Frokost) 

 

 

Dag 6 – 11. september: Isle of Skye 

I dag blir det en utflukt til den vakre øya Skye. Den nest største av 

Skottlands øyer har tatt navnet fra vikingenes referanse til fjellkjeden 

Cuillin som ofte var og er innhyllet i tåke. Her er det mye vær. Noen 

sjeldne vakre dager treffer innimellom, men vær forberedt på noe røff 

vind og nedbør.  

 

 
 

Veien dit tar oss gjennom mer idyllisk og mektig skotsk landskap. 

Skottland har også en fjellkjede bestående av søstre, men i motsetning 

til Norge, er det kun fem av dem her. Vi får utsikt til «Five Sisters» på 

ferden i dag.  



 
 

Deretter stopper vi ved Eilean Donan Castle som ligger naturskjønt til på 

en øy ute i Loch Duich. Noen av dere kjenner kanskje slottet igjen fra 

James Bond filmen «Skyfall» (2012). Så går ferden over sjøen til 

himmelen – i hvert fall til Skye.  

 

På Skye blir det et stopp ved Loch na h-Airde (også kjent som Rubh' an 

Dùnain). Her har vikingene gravet ut en kanal som tar deg fra innsjøen til 

havet. På denne måten fikk de skipene inn og ut i både flo og fjære. I 

2009 oppdaget arkeologer båttømmer som kunne dateres tilbake til 

1100-tallet. De fant også rester av en kai bygget i stein. - Tilbake på 

fastlandet stopper vi ved landbyen Kyle of Lochalsh. Vi kjører en annen 

rute tilbake til Inverness. Middag er på hotellet vårt i kveld.  

(Frokost, lunsj, middag) 

 

 

Dag 7 – 12. september: Inverness til Wick, via John O’Groats 

Vi forlater Inverness og kjører mot Black Isle til Cromarthy Firth hvor vi 

kanskje får øye på 

noen av områdets 

seler. Vi har vårt 

første stopp i 

Golspie, her får vi 

lære mer om den 

tragiske historien om 

hertugen som 

regjerte i området på 

1800-tallet og 

massakrene i 

høylandet. Lunsj 

inntas på Golspie Inn.  



Vi har et stopp ved John O’Groats, det nordligste punktet på fastlandet i 
Storbritannia. Her finner vi noen fine stier hvor man kan vandre og iaktta 
det majestetiske landskapet. Vi gjør også et stopp i Duncansby en pent 
billigende utkikkspunkt med mye fugleliv. På ettermiddagen drar vi til 
Wick, en liten landsby med dype vikingrøtter. Lenger tilbake i tid finnes 
rester fra vikingtiden er blant annet ruinene av et slott man tror ble 
bygget på 1100-tallet av Harald Maddadson, jarl på Orknøyene. Som et 
apropos kan nevnes at forfatter Robert Louis Stevenson en gang kalte 
byen «the meanest of mean towns», men dette ble heldigvis skrevet om 
1800-tallets Wick. Vi sjekker inn på Ackergill Tower, vårt helt unike hotell 
de neste to døgn. Ackergill Tower er et slott fra det 15. århundre som er 
gjort om til et 5 stjerners hotell og har en magisk beliggenhet på en av 
Storbritannias mest uberørte steder. (Frokost, lunsj, middag) 
 

 
Her, i de fredfulle og historiske omgivelsene med bølge sus rett utenfor 

døren, får vi oppleve turens virkelige luksus. Hvert soverom er noe eget. 

Dette stedet glemmer du aldri!  

 



Dag 8 – 13. september: Sutherland og Caithness 

Dagen tilbringes i Sutherland og Caithness. I dette området har man 

atskillige minner fra vikingetiden og vi drar på rundtur for å besøke flere 

av disse. Vi får lære om den vinkingættede Gunn-klanen og deres 

konflikter med de nærliggende klanene Mackays og Keith.  

 

 
 

Vi besøker også Helmsdale, som opprinnelig ble grunnlagt av vikinger. 

Det blir i tillegg en liten bro i mellom vikingetiden og hva som har skjedd 

frem mot i dag. The Timespan Heritage Centre forteller områdets 

historie. I kveld blir det flott avskjedsmiddag på Ackergill (ettersom 

ankomsten til Edinburgh i morgen blir ganske sen). (Frokost, lunsj, 

middag) 

 

Dag 9 – 14. september: Retur til Edinburgh 

Vi returnerer til Edinburgh. Reisen tar oss gjennom Inverness, 

Speydalen og Cairngorm Nasjonalpark før veien tar oss videre gjennom 

Drumochterpasset. Det blir en siste natt i Edinburgh før flyet tar oss hjem 

neste dag. Ved ankomst Edinburgh samles vi for en middag på hotellet. 

(Frokost, lunsj, middag) 

 

Dag 10 – 15. september: Hjemreise 

Vår avreise fra Edinburgh lufthavn i dag er kl. 12.40, så vi hentes på 

hotellet rett etter frokosten. Reisen til Trondheim går med fly via Oslo. 

Ankomst Værnes beregnet kl. 17.15. Takk for laget! Busstransport til 

Sømna (med forbehold om antall), ellers individuell heimreise.  

  



  



 

Pris pr. pers i delt dobbeltrom:  kr. 25. 695,-   
 

 

Denne prisen inkluderer: 

 

 Forkurs på skolen inkl. 1 overnatting med full pensjon, transport og 3-

retters middag på Hildurs Urterarium 

 Busstransport Sømna – Værnes 7. september 

 Flyreise Trondheim – Edinburgh t/r 

 Flyskatter (kr. 1246,-) 

 All transport som i programmet 

 8 overnattinger inkl. frokost i Skottland 

 7 lunsjer og 7 middager  

 Tips til sjåfører og lokale guider 

 Lokal guide som følger gruppen fra dag 4 til dag 9 

 Lokal guide på byvandring i Edinburgh 

 To reiseledere fra NNPS – tilgjengelig 24 t i døgnet 

 Ettersamling inkl. kaffepauser og 2-retters middag 

 

 

IKKE INKLUDERT / pr. pers. – individuelle behov 

 Reise og avbestillingsforsikring 

 Enkeltromstillegg kr. 3250,- 

 Drikke og tips til inkluderte måltider 

 Ev. overnatting m/ frokost (5.-6. sept.) i forkant av forkurset kr. 470,- 

 Ev. overnatting m/ frokost i etterkant av ettersamlingen kr. 470,- 

 Ev. busstransport til Sømna 15. sept. (forbehold om antall/pris) 

 

 

Det tas forbehold om endringer i pris ved evt. uforutsette endringer i bl.a. 
valutakurs, transporttariffer eller flyskatter.  
 

Påmeldingsfrist: 27. mai 2016 

 



1 Påmelding 

For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema som 

fås hos Nordnorsk Pensjonistskole.  

Navnet må staves akkurat slik det står i passet. Flyselskapene krever store gebyr 

for navnendring etter billettutstedelse. 

 

2 Påmeldingsfrist 

Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen siste frist 27. mai.  Det anbefales 

alltid å melde seg på i god tid før reiser, da tidlige påmeldinger er med på sikre nok 

deltakere til at turen kan gjennomføres. Sene påmeldinger skaper usikkerhet og kan 

sette turen i fare for avlysning. 

 

3 Betalingsvilkår utenlandsreiser 

Depositum (kr. 2.500,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 8 uker før 

avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det 

innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset el. annet, 

faktureres etter hjemkomst. 

NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort. Denne 

betalingsmåten kan således ikke benyttes, og forsikring må derfor ordnes på annen 

måte, se neste punkt. 

 

4 Forsikring 

Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne både avbestillings- og 

reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som 

ønskes. 

 

5 Avlysning eller utsettelse av turen 

En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan 

skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte 

får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i 

personlig brev direkte til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker 

før avreise. 

 

6 Avbestilling ved Force Majoure 

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette 

de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, 



farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er 

rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skalta 

til.  

Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan 

ikke avbestilles av forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som 

grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 

 

7 Avbestilling av andre grunner 

Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike 

avbestillingsregler: 

 15. mars - 1. juni: administrasjonsgebyr kr. 750,-. 

 105 – 65 dager før avreise: Gebyr likt (innbet.) dep.kr. 2.500. 

 64 – 36 dager før avreise: 50 % av turens pris. 

 Mindre enn 36 dager før avreise: turens pris i sin helhet. 
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 

manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av den 

det gjelder.  

 

8 Endring av pris 

Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 

transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. 

 

9 Ved evt. endring av reiserute 

Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale streiker, e.l. som tilsier at 

reiseruten må legges om, gir dette normalt ikke rett til reduksjon i prisen, men et alt. 

opplegg  

så godt som mulig under rådende forhold. 
 

10 Bistandsbehov 

Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er  

normalt (eks. bevegelseshemming), plikter selv å sørge for  

å ha følge på turen som kan hjelpe til. 
 

11 Opptreden 

Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 

for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller  

praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å avvise 

en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. 

De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

I samarbeid med turoperatøren                        tilbyr Nordnorsk  
Pensjonistskole deg denne opplevelsesrike reisen til Skottland i sept. 

Reiseledere på turen blir Geir Nydahl og Sølvi Antonsen Baustad. 
 
 

 
 

For spørsmål - kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf: 75 02 92 80 
E-post: post@nnps.no  

  



 

Dato/underskrift: 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

6.– 15. sept. 2016 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

JEG ANKOMMER SØMNA 6. SEPTEMBER OG ØNSKER Å BO I:  

Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 

I SKOTTLAND ØNSKER JEG:  

Enkeltrom     Dobbeltrom 

  

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:    

 

           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 15. sept. (forbehold om ant./pris)        

 

          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog el. fly den 15. sept. og forlater gruppen da. 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) : 

 

 

 



 

Dato/underskrift: 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

6.– 15. sept. 2016 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

JEG ANKOMMER SØMNA 6. SEPTEMBER OG ØNSKER Å BO I:  

Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 

I SKOTTLAND ØNSKER JEG:  

Enkeltrom     Dobbeltrom 

  

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:    

 

           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 15. sept. (forbehold om ant./pris)               

 

          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog el. fly den 15. sept. og forlater gruppen da. 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) : 

 

 

 


