
Kirkwallto

Orkney is beroemd om zijn historische plaatsen 
- Skara Brae, Ring of Brodgar, Standing Stones 
of Stenness, Maeshowe - maar er is nog meer 
om van te genieten. Onze steden zitten vol 
geschiedenis, bezienswaardigheden en geweldige 
eet-, drink- en winkelmogelijkheden. We hopen 
dat u genoeg tijd heeft om er een aantal te 
verkennen. Deze folder geeft u een indruk van 
wat u van Kirkwall kunt verwachten.

Vergeet niet op orkney.com/today te kijken 
of informeer bij het VisitScotland Visitor 
Information Centre wat er op de dag van uw 
bezoek op Orkney te doen is. Of vraag het aan 
de plaatselijke bevolking, die u graag helpt.

HOE U ER KOMT

Als u aanlegt in Kirkwall Anchorage, 
varen er regelmatig sloepen die u van en 

naar de stad brengen.

Er rijden regelmatig gratis pendelbussen 
tussen Hatston Pier en het Kirkwall 

Travel Centre. U kunt naar de stad lopen als 
u dat wilt. De Hatston Pier ligt op 4 km van 

het stadscentrum.

Als u aanlegt bij de North Pier, 
bereiktu via een korte wandeling het 

centrumvan Kirkwall.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ga eerst langs bij het Kirkwall Travel 
Centre voor ideeën over wat u kunt 
doen en waar u heen kunt gaan. 
Hier vindt u het VisitScotland 
Visitor Information Centre 
visitscotland.com 
Kirkwall@visitscotland.com
tel:+44 (0)1856872856 waar u alles
te weten komt over Orkney, met 
nadruk op de bezienswaardigheden, 
de natuur, de omgeving en nog veel 
meer. Dit is ook de belangrijkste 
busterminal voor het busvervoer op 
het hoofdeiland van Orkney. 

Hieronder staan enkele hoogtepunten 
die Kirkwall te bieden heeft, maar er 
is nog veel meer om te ontdekken.

KOM SNEL WEER LANGS!
Heeft u genoten van uw korte verblijf in Orkney? Dan zien we u graag 
terug. Op orkney.com en visitscotland.com vindt u meer informatie 
over hoe u hier kunt komen en over de overnachtingsmogelijkheden. 
Hier vindt u ook informatie over alle fantastische dingen die u kunt 
bekijken en doen tijdens uw volgende bezoek. 

Goede reis en tot binnenkort!

VERBONDEN BLIJVEN
Er is gratis wifi beschikbaar op verschillende 
locaties, waaronder de meeste cafés, 
restaurants, hotels, bars en de bibliotheek. 
Neem gerust de tijd om te ontspannen en 
op uw gemak te internetten terwijl u de 
lokale producten proeft.

ONLINE INFORMATIE

cruise-orkney.com    kirkwallbid.co.uk    orkney.com

St Magnus Cathedral 
stmagnus.org  
Dit prachtige gebouw met zijn 
kenmerkende zandsteentinten is een van 
de belangrijkste bezienswaardigheden van 
Orkney en werd gesticht in 1137. Het is 
eigendom van de bevolking van Orkney 
en wordt nog regelmatig gebruikt, dus 
respecteer alstublieft andere gebruikers.

St Magnus Centre
stmagnus.org  
Een ontmoetingsplaats, bezoekers- en 
kunstencentrum waar u de korte film ‘The 
Saga of St Magnus’ kunt bekijken (van april 
tot september), waarin de geschiedenis 
van de kathedraal wordt uitgelegd. 

The Bishop’s & Earl’s Palaces
hes.scot/bishop-earls-welcome
The Bishop’s & Earl’s Palaces - ruïnes 
van de 12e-eeuwse bisschopsresidentie 
en 17e-eeuws paleis van de beruchte 
graaf Patrick Stewart. Koop uw kaartje 
bij het houten loket.

Orkney Museum 
orkney.com/orkneymuseum
Thuisbasis voor verzamelde voorwerpen 
van de bewoning van Orkney de 
afgelopen 5000 jaar. U kunt zich hier 
verliezen in de rijke en gevarieerde 
geschiedenis van Orkney. 

Orkney Wireless Museum 
orkney.com/orkneywirelessmuseum
Een kleine ruimte voor een unieke 
verzameling huishoudapparaten en 
zeldzame communicatieapparatuur 
uit oorlogstijd, met enthousiaste 
vrijwilligers.

Tankerness House Gardens
orkney.com/groatiehoose
Deze tuinen, met daarin het Groatie 
Hoose, bieden een aantrekkelijke 
en rustige bezinningsruimte achter 
het Orkney Museum met zorgvuldig 
onderhouden planten die het hele jaar 
door kleur aan de tuinen geven.

Orkney Library and Archive
orkneylibrary.org.uk
De beste bibliotheek ter wereld op 
Twitter - kijk zelf maar! Ga naar de 
bibliotheek als u meer wilt weten over 
het verleden van Orkney - en misschien 
over uw Orkney-voorouders.

Kirkwall, een stad en Royal Burgh, is de 
hoofdstad en ook de grootste stad van Orkney. 
De stad werd in 1046 voor het eerst genoemd 
in de Orkneyinga Saga en telt tegenwoordig 
ongeveer 9000 inwoners. De smalle 
hoofdstraten kennen een rijke geschiedenis 
en bieden een ongeëvenaard aanbod aan 
onafhankelijke winkels en horeca.

Hoofdstad van Orkney

Welkom
Kirkwallin



Naar cruiseterminal 
Hatston Pier
4 km van het 
Travel Centre
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Pendelbus:

Er rijdt een gratis pendelbus tussen 
Hatston Pier en het Kirkwall Travel 

Centre van 08:30 uur tot 18:00 uur of 
1 uur voor het vertrek van uw schip, 
als dat eerder is. Deze tijden worden 
aangegeven op de pendelbussen en 
u kunt het aan onze behulpzame 

medewerkers vragen als u niet zeker 
weet hoe laat de laatste bus rijdt.

WANDELINGEN

Kust en haven

De waterkant, van de Kirkwall 
Marina tot aan Hatston Pier, is 
een ideale manier om wat van 
de meer recente geschiedenis 
van de stad te bekijken.

Peedie Sea

Een wandeling buiten de stad 
rond de modelbootvijver langs 
de Peedie Sea-paden geeft u de 
kans om een verscheidenheid 
aan vogels te zien foerageren in 
beschut water.

Onze straten 
kunnen druk 

zijn, dus gebruik 
waar mogelijk de 

trottoirs.

Naar ziekenhuis
ongeveer 500 m

Naar Kirkwall 
Airport

ongeveer 6 km
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Erfgoed en winkels
 
De prachtige St Magnus Cathedral 
is een trotse herinnering aan ons 
Noorse erfgoed en domineert 
de hoofdstraat door de stad. 
Gastvrije onafhankelijke winkels 
vormen het hart van Kirkwall 
en zorgen ervoor dat u een 
gedenkwaardig cadeau vindt om 
mee naar huis te nemen. Als u 
door de Royal Burgh wandelt, let 
dan op informatieborden waarop 
historische bezienswaardigheden 
staan aangegeven.
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