I juni 2019 arrangerar Riksvävarna en resa till Shetlandsöarna via Skottland och Orkney.
Avresa lördag 8 juni 2019 från Malmö Sturup med SAS 7:30 till Stockholm Arlanda.
Avresa Arlanda kl. 09:35 ankomst Edinburgh kl. 10:50
Efter ankomst Edinburgh väntar egen buss för färd norrut, först mot Pitlochry och hedarna. Därefter besök på världens
minsta whiskybränneri Edradour, sedan vidare mot Loch Ness och övernattning i trakten av Inverness.
Söndag 9 juni
Bussfärd norrut mot Skottlands nordligaste del till Scrabster. Därifrån avgår färja till Orkney-öarna kl. 13:15. Färjan tar 90
minuter och efter ankomst till Stromness kl. 14:45 väntar buss som kör en rundtur på Orkney Main Island. Från Kirkwall på
Orkney tar vi nattfärja som avgår kl. 23:45 mot Shetland. Incheckning i tvåbädds utsideshytter.
Måndag 10 juni till torsdag 13 juni
Färjeankomst till Lerwick på Shetland kl. 07:30
Incheckning för tre övernattningar på The Queens Hotel i Lerwick.
Vi stannar på öarna från måndag morgon till torsdag kväll och gör besök till bland annat med engelsktalande guide
Lerwick:

Jamieson and Smith Woolbrokers – Ullhandlarföretag som också säljer garn och produkter

Lerwick Museum - samlingar av stickat och vävt och andra textilier
Sandness: Jamieson's Spinning Mill – Spinneri med garnbutik och produkter
Scalloway:

Scalloway Museum

Burra Bears tillverkning nallar av bl a avlagda Fair Isletröjor

Shetland Designer Wilma Malcolmson som stickar underbara Fair Isle-tröjor

Crofthouse Museum

Jarlshofs arkeologiska plats
Unst: Unst Heritage Centre där man har en fantastisk samling spetsstickade plagg, Boat Haven
Yell: Shetland Weaving Co - vävning, The Shetland Gallery
Westside och North Mainland: the Cliffs of Eshaness naturskönt område, Jewellery workshop, Tangwick Haa Museum
Färjan avgår torsdag kväll 13 juni från Lerwick kl. 19:00. Incheckning i tvåbädds utsideshytter.
Fredag 14 juni
Färjeankomst till Aberdeen kl. 07:30
Buss längs floden Dee inåt land mot Balmoral Castle där vi stannar för ett besök. Sedan far vi vidare på några av Skottlands
vackraste vägar över hedlandskapet mot Braemar. Därefter söderut mot Edinburgh och en övernattning i staden.
Lördag 15 juni
Avresa från hotellet kl. 09:30 och bussfärd till flygplatsen. Flygavgång med SAS kl. 11:30 ankomst Arlanda kl. 14:40
Malmöresenärer vidare med ankomst till Malmö kl. 17:55
Resan kostar 23500 kr/person. Enkelrumstillägg 3500 kr/person. På färjorna är antalet enkelhytter begränsade.
Icke medlem betalar 24000 kr/person.
I priset ingår:

Alla transporter med flyg, buss och färja

Hotellnätter med frukost och hytt på färja med frukost.

Alla måltider (frukost, lunch och middag) utom middagar på färjan.

Alla inträden i programmet.
Det som inte ingår:

2 middagar på färja

Alkoholhaltiga drycker

Ev reseförsäkring och ev dricks
Anmälan senast 15 mars 2019 till Riksvävarna Tuula Lindström riksvav@telia.com

Namn, namn enligt ditt pass och ditt mobilnummer

Ange om du önskar del i dubbelrum eller enkelrum

Om du behöver specialkost

Namn på anhörig samt anhörigs telefonnummer
OBSERVERA Vi reserverar oss för att ändringar av programmet kan ske under resan. De som anmäler sig kommer att få
bekräftelse och ytterligare information via e-post.

Brexit träder i kraft i mars 2019. Vi hoppas att detta inte kommer att påverka valutakurserna och därmed priset på resan.
Om så blir fallet kan vi tvingas höja med motsvarande mån.

