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Gjestfrie
SKOTTLAND
Naturen, folkelivet og – ah! – de romantiske
eventyrslottene! Drar dere på bilferie i Skottland,
vil dere få minner for livet.
Tekst og foto: Ann Cathrin Solbakken

Edinburgh:

FESTIVALBY I TO ETASJER

SKOTSKRUTET DESIGN:
Ulike fargekombinasjoner av
det typiske rutete stoffet finner
du på både klær og interiør
over hele Skottland.
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TURISTER: Skottene er
veldig hyggelige og tar
gjerne en skål med deg,
slik som Kay og Jim,
som vi kom i prat med.

Det er naturlig å starte kjøreturen her. Byen er lett tilgjengelig med fly fra Norge, og det
er faktisk også det mest besøkte turistmålet i Storbritannia,
hvis vi ser bort fra London.
I hjertet av byen ligger den
mektige St. Giles-katedralen,
og i hovedgaten, The Royal
Mile, er det et sydende folkeliv. Skottlands hovedstad er
festivalbyen over alle festival-

REISE
PARADEGATEN: Det er et
yrende folkeliv i Edinburgh,
som bare ligger en kort flytur unna Norge. La dere
underholde her, før dere
leier bil og kjører ut på den
vakre landsbygda.

SEKKEPIPE: – Jeg spiller gælisk
musikk som har blitt spilt i hundrevis av år, forteller musikkstudenten
Lea Macleod.

Glendale,
Isle of Sky

SKOTTLAND
Glencoe
Village

South
Queensferry
EDINBURGH

FLOTT UKESTUR:

byer, og om sommeren sloss
akrobater, skuespillere, dansere, kor og musikanter om
publikums oppmerksomhet.
Edinburgh er også et shoppingmekka med store handlesentre, men også mange små,
koselige nisjebutikker. Dessuten har byen en spennende historie. Under gamlebyen finner
du faktisk en underjordisk by.
For 200 år siden var det nemlig
så trangt i gamlebyen, så da
kuttet de rett og slett av takene
på husene i Mary King’s Close,
lagde et nytt, flatt fundament

over hele smuget, og bygde
nye, større bygninger oppå. På
samme tiden herjet det pest i
byen, og det sies av mange av
de pestrammede ble murt inn i
den underjordiske byen. Turister får daglig hårene til å reise
seg på guidede omvisninger i
den underjordiske byen, der
det blant annet sies at en liten
jente går igjen.
SJEKK UT:

t DAG 1: Ankomst Edinburgh
OVERNATTING: Orocco Pier Hotel er et hyggelig boutiquehotell
like utenfor sentrum, kun 17 minutter fra flyplassen. Fra kr 1250
pr. dobbeltrom inkludert frokost. www.oroccopier.co.uk
t DAG 2: Edinburgh – Glencoe Village
(188 kilometer/drøyt to og en halv time).
OVERNATTING: Beechwood bed & Breakfast midt
i Glencoe Village. Kr 740 pr. dobbeltrom inkludert frokost.
beechwoodcottage.scot
tDAG 3: Glencoe Village – Glendale på Isle of Sky
(231 kilometer/tre og en halv time).
OVERNATTING: Braeview Bed & Breakfast på nordvestkysten av øya. Ordentlig hjemmekoselig! Her er det kun
to dobbeltrom, så bestill tidlig! Kr 950 for dobbeltrom
inkl. frokost. Book for to netter. www.braeview.co.uk
tDAG 4: Bli på Isle of Sky hele dagen.
tDAG 5: Isle of Sky – Glencoe Village
(231 kilometer/tre og en halv time).
OVERNATTING: Clagchaig Inn, et komfortabelt og legendarisk
overnattingssted med utsikt til de vakre fjellene i Glencoe.
Restaurant med live-musikk. Kr 1100 pr. dobbeltrom
inkl. frokost. www.clachaig.com
tDAG 6: Glencoe Village – South Queensferry
(173 kilometer/knapt to og en halv time).
OVERNATTING: Orocco Pier Hotel, se dag 1.
t DAG 7: South Queensferry – Edinburgh International airport
(11 kilometer/et drøyt kvarter).
LEIEBIL: Fra 4000 kroner og oppover for seks dager i høysesongen. Husk at det er venstrekjøring i Skottland. Speilvend
alt du har lært om vikeplikt og kjøreregler. Lei en bil med automatgir, så slipper du å kløne når du må gire med venstrehånden.
VEIENE: I det skotske høylandet og på Isle of Sky er veiene
smale med skarpe og høye veikanter. Det er ikke lov å parkere
langs veiskulderen. Vær tålmodig og vent på ledig plass på
parkeringsplassene ved turistattraksjonene. Belager du deg
på GPS på mobilen, bør du være klar over at det nesten ikke
er mobildekning langs hovedveien nord for Edinburgh.

s www.edinburgholdtown.org.uk
sååwww.edinburgh.org
sååwww.edinburghfestivalcity.com
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Tips!

Book overnatting så tidlig som mulig.
Edinburgh, det skotske høylandet og Isle
of Sky oversvømmes av turister i juli og
august. De mest populære overnattingsstedene er fullbooket allerede i mars.
Velger du å bo på Bed & Breakfast i
Skottland, bør du være klar over at skotter
elsker kjæledyr. De har ofte ikke bare ett
dyr, men flere. Har du allergi eller er redd
for dyr, bør du sjekke om det finnes katter
eller hunder i huset.

DRØMMESLOTT: Eilean Donan
Castle er et av de vakreste
slottene i Skottland. Du finner
det fire timer nordvest for
hovedstaden Edinburgh.

▾ GRØNT SÅ LANGT ØYET KAN SE:
Jannicke Bruvoll fra Bergen blir i fyr
og flamme når hun ser det vakre
eventyrlandskapet i Quiraing på Isle
of Sky. Men husk mygghatt hvis du
reiser hit. Knotten kan raskt forandre
humøret ditt.

◂TAM: Skotske Gloria
Dagnall mater hjort utenfo
r
Kings House Hotel.

Det skotske høylandet:
DRAMATISK VILLMARK

Veiene blir smalere og smalere,
og husene færre og færre idet
vi stiger oppover og nordover
mot det skotske høylandet. Ved
Rannoch Moore flater landskapet ut med små, idylliske vann,
langstrakte myrer og rødlilla
lyngheder. Sol og regn kommer
og går. Det eneste tegn til liv, er
fjellvandrere i fotside regnkåper.
Ikke én bygning er å se før vi ankommer det legendariske, hvite
hotellet Kings House Hotel fra
1700-tallet. Foran inngangen
står et par skotske dagsturister og
fôrer en flokk med tamme hjort.
– Jeg drar hit så ofte jeg kan
for å mate dyrene, sier Gloria
Dagnall og strekker ut en hånd
med Weetabix til en myk mule.
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Bak oss troner et av Skottlands mest kjente landemerker,
den pyramideformede fjelltoppen Buachaille Etive Mòr
(1022 moh.). Etter en varm
kopp kaffe fortsetter ferden
videre nordover gjennom et
dalføre med høye, grønnkledde, vulkanske fjell på begge
sider. Det vakre og dramatiske
landskapet kjenner du kanskje
igjen fra filmer som Braveheart
og Bond-filmen Skyfall.
SJEKK UT:

sååwww.visitscotland.com/
destinations-maps/highlands/
sååwww.highland.gov.uk/info/
1457/tourism_and_visitor_
attractions/148/tourism

Våre beste matopplevelser:
tBESTE GOURMETMÅLTID: På The Three Chimneys på Isle
of Sky serveres spennende, smakfulle retter av noen av de
beste råvarene Skottland har å by på. threechimneys.co.uk
t MEST SPESIELLE SPISESTEDET: The Hub kafé/restaurant er en katedral midt i hjertet av Edinburgh. Velg selv om
dere vil sitte utendørs og nyte folkelivet eller innendørs
i viktoriansk stil. www.thehub-edinburgh.com
t BESTE TRADISJONSMÅLTID: The Old inn i Carbost på
Isle of Sky er perfekt for å teste Skottlands nasjonalrett,
Haggis. Dette er et svært populært sted, så selv for lunsj
bør dere bestille bord. www.theoldinnskye.co.uk

REISE

Vite mer?

tX XXWJTJUTDPUMBOEDPN
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Været

Det skifter raskt,
og det regner og blåser
mye i Skottland. Du kan
oppleve alt fra T-skjortevær til behov for ullundertøy og regntøy
på én og samme
dag.
◂ SUKKERSØTT: Fish & chips på
stranden i Portree anbefales. Fra rullesteinene kan du betrakte de pastellfargede
restaurantene og butikkene i havnen.

Eilean Donan Castle:

ROMANTISK EVENTYRSLOTT PÅ TIDEVANNSØY
En kilometer før landsbyen
Dornie, i det vestlige, skotske
høylandet, trykker vi hardt
på bremsen. På høyre side
speiler et grått steinslott seg i
tidevannet, som nettopp har
flommet innover fjorden Loch
Duich. Det storslagne landskapet rammes inn av grønne
fjellåser. Eilean Donan Castle
ble bygd på 1200-tallet som
et forsvarsverk mot vikingene,
men det er ikke originalen du
ser. I 1719 ble slottet bombet
og sprengt i stykker under
Jakobittopprørene. Det ble
bygget opp igjen på begynnelsen av 1900-tallet som en kopi
av praktbygget det engang var.
I dag er det langt mindre

drama og desto mer romantikk
på det sagnomsuste slottet.
Mange drar hit for å gifte seg,
og flere filmer er spilt inn her,
som Mio, min Mio, Highlander
og The Private Life of Sherlock
Holmes. Den norske musikeren
Rolf Løvland har valgt Eilean
Donan Castle som omslag på
albumet sitt, Dreamcatcher.

▾ GOURMET PÅ LANDET:
På The Three Chimneys
på Isle of Skye kan du
nyte de beste råvarene
Skottland har å by på.

Isle of Sky:

SKOTSKE LEKKERBISKENER
OG FLOTT NATUR
– The Three Chimneys? You can’t miss
it, sier en vennlig skotte idet vi ruller
ned vinduet for å spørre om veien til en
av Skottlands beste restauranter.
Vi durer av gårde på de smaleste
asfalterte veiene vi noen gang har kjørt
på. Fjorden Loch Dunvegan, på nordvestkysten av Isle of Sky, blinker vennlig og blått til oss på høyre side, mens
horder av hvite sauer beiter på grønne
jorder på den andre.
Vel fremme i den stilfulle restauranten med lyse murvegger og stearinlys på bordene anbefaler kelneren
Sky-hjort grillet på kull, med glaserte
rødbeter, jordskokkpuré og en syrlig
bjørnebærsaus. Kjøttet er så mørt at
tennene nesten ikke får motstand!
Tips: Ikke reis til Isle of Sky uten å ha
bestilt overnatting eller bord på restaurant
på forhånd. Øya har flere turister enn
overnattingsplasser og spisesteder i de
travleste sommermånedene. Naturen her
er vakker, og den lille fiskerlandsbyen Portree er skjønn. Pastellfargede restauranter
og butikker ligger som perler på en snor i
havnen. Det er hit dere reiser dersom dere
har behov for litt liv og røre på den ellers
stille, mystiske og ofte tåkelagte øya.
Ti minutters kjøretur nordover
finner dere det ikoniske landemerket
The Old Man of Storr, en karakteristisk, loddrett fjellklippe. Dere går til
toppen på en time, men det er også
mulig å beundre den særegne fjellformasjonen på avstand fra veien.
SJEKK UT:

sååwww.visitscotland.com/info/
towns-villages/portree-p236431
såWWWISLEOFSKYECOMPORTREE

SJEKK UT:

såwww.eileandonancastle.com

Visste du ...

... at det er ca. 800 øyer
i Skottland? 660 av dem
er ubebodde.
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