
TYPISK SKOTSK: Turen er ikke kom-
plett uten en tradisjonell skotte med 
sekkepipe og kilt.
 
 

MANGE FORBINDER nok 
den skotske havnebyen med 
industri, norske oljearbei-
dere og golf. Men Skottlands 
tredje største by har veldig 
mye mer å by på! Aberdeen 
er perfekt for både vennin-
neturer og en romantisk 

weekendutflukt med 
kjæresten.

Her er storslagen arkitek-
tur, heftig uteliv, mektige 
slott, praktfull natur og svært 
gjestfrie mennesker.

Skottlands ukjente perle

Skotsk – «helt 
gresk»?
La det være sagt, først som sist: 
Skotsk er ikke det samme som 
engelsk. I Aberdeen snakkes 
dessuten en særegen dialekt 
kalt dorisk som kan være 
vanskelig å få grep om. Holder 
ikke skoleengelsken, smil og be 
om gjentakelse – de fleste vil 
svitsje over til et mer tradisjonelt 
engelsk.

redaksjonen@allers.no@

Aberdeen
Bare ved å si navnet, smiler du. Og er du først  
i byen, er det mye som får smilet til å vare:  
Bra shopping, god mat og vakre omgivelser,  
for å nevne noe.

TEKST: MONA MYRAN ● FOTO: MONA MYRAN, LIV BREKKENES, PRODUSENTENE, BIGSTOCK 
OG GOOGLE KART

Slik kommer du dit:
Både Widerøe og Sas har daglige ruter.  

Pris fra kr 2000 t/r. 
Obs! Det er praktisk med bil, da kommer  

du deg lett rundt. Men kjør på riktig side  

av veien – altså venstre.

Husk! De irrgrønne, skotske dalsidene og 

fargerike blomsterbedene skyldes fuktig vær 

og mye nedbør. Regntøy kan være fint å ha.

Turistinformasjon: www.aberdeen-grampian.

com og www.visitbritain.com/nb/NO
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HEFTIG UTELIV: Aberdeenerne er glade i en fest – 
og det går i mer enn bare whisky.

 

WHISKY-HIMMELEN: The Grill 
Bar har Skottlands største 
whisky-utvalg. 

Ut på byen
Takket være byens utallige puber 
og barer, oljearbeidere på perm 
fra plattformene i Nordsjøen og 
de mange studentene fra byens to 
universiteter, har Aberdeen kanskje 
Skottlands beste utelivstilbud. I en 
gammel granittkirke på Union 
Street ligger Soul, utestedet for 

den voksne ungdommen. Her 
er partyfaktoren så vel som 
musikken høy, DJ-ene kule og 
drinkene snertne. Litt lenger ned 
på gata ligger den brune puben 
The Grill Bar, som har landets 
beste utvalg whisky – over 500 
sorter! – og en behagelig, uformell 
atmosfære (www.thegrillaberdeen.
co.uk).

Super shopping
Aberdeen kan skilte med flust av mulig-
heter. Du finner dine favorittbutikker 
langs Union Street, Belmont Street 
og George Street. Er du på jakt etter mer 
eksklusive butikker, bør du ta turen til 
The Green og West End i den sjarme-
rende gamlebyen. Der finner du bl.a. Hugo 
Boss og Vivienne Westwood. Foretrekker 
du alle butikker under ett tak, prøv 
sentrene Bon Accord og Union Square. 
Sistnevnte er Aberdeens nyeste og største 
senter. Her er restauranter, kinoer og til og 
med et 203-roms hotell (www.jurysinns.
com) i tillegg til alle butikkene.

En real whisky
Skottland er kjent som opphavet til whis-
kyen. Flesteparten av Skottlands destillerier 
ligger i Speyside, som er rett nord for 
Aberdeen. Her finner du mange kjente, bl.a. 
Glenfiddich, The Glenlivet og The Mac-
callan. Lurer du på hvordan whisky lages 
og smakes? De fleste destilleriene tar imot 
besøkende, så ta deg en tur! Det familie-
drevne destilleriet Glenfiddich. ble bygd 
i 1886, og lite har forandret seg siden da. 
For åpningstider og priser sjekk  
www.glenfiddich.com.

HOLDER VARMEN:  
Skottene er ikke gjerrige 
på antall ovner i huset 
– en i hvert rom resulterer 
i mange piper på takene. 
 
 

SAKRAL STEMNING: Ute-
stedet Soul, for de voksne 
unge, ligger i et av Aber-
deens mange kirkebygg.
 
 

BUTIKK-MEKKA: Det er flust av shopping-
muligheter. Langs Union Street, Belmont 
Street og George Street vil du finne alle 
dine favorittbutikker – og flere til.  

Reise
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Bo godt
 Er du opptatt av design, bør du vurdere 
Hotel Carmelite. Hotellet har nylig fått 
gullprisen for Skottlands lekreste 
hotellrom. 11 rom med hvert sitt unike 
design samt 6 luksussuiter drapert 
i ulike temaer. Suitene koster fra kr 
2000, designrommene fra kr 1000 
per natt. Det er også fine standardrom 
(www.carmelitehotels.com).  
 På Marcliffe Hotel and Spa kan 
du velte deg i luksus. Hotellet ligger  
i idylliske og herskapelige omgivelser  
i utkanten av byen. Fra kr 1500 for 
dobbeltrom (www.marcliffe.com).
 The Jays Guest House er kjent for  
sin hjemlige atmosfære og personlige 
service. Dobbeltrommene ligger på rundt 
kr 400 per person (www.jaysguest- 
house.co.uk).
 Skene House Suites er en 
firestjerners hotellkjede med 
tre hoteller i sentrum. Roms-
lige, komfortable studioleilig-
heter fra kr 1200 natten 
(www.skene-house.co.uk).

Spis deg glad!
Det skotske kjøkkenet er jo 
ikke i verdensklassen, men 
siden du først er her; prøv 
nasjonalretten haggis. Den 
består av lever og hjerte 
fra får, blandet med løk, mel, 
fett og salt. Haggis spiser du 
på pub eller prøv The Bothy 

Restaurant, kjent for sin 
tradisjonelle skotske mat 

(www.thepalmcorthotel.
com). På intime Cafe 
Boheme Restau-
rant serveres fersk 
sjømat og franske 

delikatesser. Et yrende liv 
til lunsj, mens om kvelden 
er stemningen romantisk 
med levende lys og jazz  
(www.cafebohemerestaurant.
co.uk). Cinnamon, en indisk 
restaurant på Union Street, 
har funnet en spennende 
miks mellom tradisjonell, 
indisk mat og moderne, 
europeisk haute cuisine. 
Hver rett har sin helt unike 
smak, og menyen skiftes 
hver måned. Servicen er 
upåklagelig (www.aberdeen-
restaurant.co.uk/cinnamon.
htm).

Storslåtte slott
Aberdeen er Skottlands 
desidert største slottsfylke 
med over 300 slott 
i regionen. Hvert slott 
bærer på sin historie, 
være seg romantikk, kriger, 
prinser eller prinsesser. 
Dunnottar Castle rett 
utenfor byen, utpeker 
seg med sin storslagne 
beliggenhet på en høy 
klippe med stupbratte, 
irrgrønne vegger rett ned 
i det frådende havet. 

Her går du for øvrig 
i fotsporene til Mel 
Gibson – slottet var 
nemlig kulissene til 
storfilmen «Hamlet». 
www.dunnottarcastle.
co.uk

STORSLÅTT: Dunnottar Castle har 
vakker beliggenhet og dramatisk 
historie.
 

FRODIG: Den skotske natu-
ren består av varmgule åkre 

og knallgrønne sletter.
 

HJEMMEKOSELIG: Jays 
Guest House er et popu-
lært overnattingstilbud.
 
 

LUKSUS: Gourmetmat og 
spaavdeling på Marcliffe 
Hotel and Spa. 

KAFFEPAUSE: Avslappet steming 
på en av de koselige kafeene i gamle-
byen i Aberdeen. 
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