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Se & gJøre
Det kalles ofte verdens vakreste slott. på en 
dramatisk klippe midt i sentrum står edinburgh 
Castle, hvis blotte åpenbarelse fremkaller bilder 
av Skottlands legendariske historie; Mary Queen 
of Scots, Braveheart, Bonnie prince Charlie … 
ikke rart at edinburgh har inspirert til litterære 
figurer som Sherlock holmes, harry potter, dr. 
Jekyll and mr. hyde og – nylig – sluttscenen i 
storselgeren Da vinci-koden. 

Edinburghs kompaktE 
sEntrum er på praktisk vis 
delt i to tydelige områder 
– den gamle og den nye 
byen – på hver sin side  
av den store butikkgaten 
Princes Street. 

I sør ligger Old Town med 
byens viktigste promena-
destrøk, brosteinsgaten 
The Royal Mile. Den 1,6 
kilometer lange, historiske 
gaten kobler sammen to 
slott, som også er to av 
Skottlands store severdig-
heter. Det første er Edin-
burgh Castle, nest etter 
Tower Storbritannias mest 
besøkte turistattraksjon. 
Det andre er The Palace  
of Holyroodhouse, en gang 
hjem for Mary Queen of 
Scots og nå den britiske 

kongefamiliens offisielle 
skotske residens. Mellom 
disse ligger gamlebyen 
med sine smale smug, 
suvenirer og genuine  
skotske ikoner. 

Nord for Princes Street 
ligger New Town, som 
ble anlagt på 1700-tallet 
da den gamle byen var 
blitt så skitten at den var 
helse farlig. Den nye byens 
 elegante fasader og brede 
gater anses for å være et 
av Europas best bevarte 
eksempler på georgiansk 
byarkitektur. 

Gjennom byens hjerte 
renner Water of Leith, som 
byr på rolige, stille spaser-
turer. Mange velger også 
å gjøre utflukter langs East 
Lothians kyst som, bare 

minutter fra sentrum,  
strekker  seg ut med hvite 
sandstrender, lave klipper, 
skog og golfbaner. 

eDinBurgh  
CaStle
Slottet, som står på en 
sluknet vulkan, er en sam-
ling bygninger fra 1100-
tallet til 1900-tallet og 
besøkes hvert år av en 
million mennesker. Her er 
kronjuvelene og the Stone 
of Destiny – de skotske 
kongenes kroningsstein 

ble alt endret. Nå går det 
buss laster til Rosslyn. Få 
blir skuffet. Stemningen i 
 Rosslyn Chapel er ladet og 
mystisk. Kapellets vegger 
og tak regnes blant de aller 
beste eksemplene på stein-
ristninger i Europa.
Pris: £7 for voksne, gratis 
for barn opp til 18 år
Adresse: 10 kilometer sør 
for Edinburgh, Rosslyn 
Chapel
Tlf. + 44 131 440 21 59
www.edinburghcastle.gov.uk

De SJu høyDeDra-
gene
Edinburgh er byen med de 
sju høydedragene. Ingen 
anbefales å ta seg opp på 
dem alle, men utsikten  
 over byens spir og tårn 
er fantastisk fra de ulike 
utsiktspunktene. Nyt utsik-
ten  fra i hvert fall Arthur´s 
Seat, Salisbury Crags og 
Calton Hill. 

CaMera oBSCura
En av Edinburghs mest 
populære severdigheter  
og en i sannhet merkelig 
skapelse. Camera Obscura 
befinner seg i et observa-
torium og er et slags stort 
kamera som avbilder livet 

som i 1996 ble tilbakeført til 
slottet av engelskmennene. 
Pris: £11 for voksne og 
£5.50 for barn
Adresse: Castle Hill
Tlf. + 44 131 225 98 46
www.historic-scotland.gov.uk

roSSlyn Chapel
Før Da Vinci-koden ble en 
verdenssuksess, skjedde 
det ikke mye rundt det 
lille kapellet utenfor Edin-
burgh. Men da Dan Brown 
lot suksessboken avslut-
tes  i det gamle kapellet, 

nede på byens gater. Gå 
inn i det mørke rommet og 
spioner på folk på gaten!
Pris: £6.45 for voksne og 
£4.15 for barn
Adresse: Castle Hill/ 
The Royal Mile
Tlf. + 44 131 226 37 09
www.camera-obscura.
co.uk

the SCotCh  
WhiSky heritage 
Center
Sekkepiper, kilter – og 
whisky. Skottland i et nøtte-
skall før man har rukket å 
trenge dypere inn i dette 
merkverdige landets kultur. 
Her har man i alle fall sjan-
sen til å trenge dypere inn 
i den skotske whiskyens 
hemmeligheter; produk-
sjonen, regionene og et  
vaskekte spøkelse. 
Pris: £9.25 for voksne  
og £4.95 for barn
Adresse: 354 Castle Hill/
The Royal Mile
Tlf. + 44 131 220 04 41
www.whisky-heritage.co.uk
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StranDproMenaDe
Bare noen minutter fra 
Edinburgh kan du vandre 
langs East Lothians hvite 
sandstrender. Streknin-
gen mellom Gullane til Yel-
lowcraig er spesielt vakker 
og perfekt for avkoblende 
turer eller en piknik. Fort-
sett til Dirleton Gardens 
lenger inn i landet for å se 
den vakre hagen på stedet. 

hiStoriSke 
vanDringer/
SpøkelSeSturer
En blek guide i svart frakk 
lærer deg alt om pest, 
likplyndring, krig, opprør  
og annen styggedom. 
Mercat Tours
Pris: ca £6.50–7.50 for 
voksne og £3–4 for barn
Adresse: Mercat House 
28 Blair Street 
Tlf.  +44 131 225 5445
www.mercattours.com

 gJennoM 
ByenS hJerte 
renner Water  
of leith, SoM  
Byr på rolige, 
Stille SpaSer-
turer. 

 vegetarMat 
er populært.  
i hvert fall på 
Denne olD toWn-
reStauranten SoM 
koMBinerer  
SMakfullt avSkal-
let innreDning MeD 
en SJelDen, fantaSi-
full Meny. 

tene; oksekjøtt, rådyr og 
lam fra Skottland, fersk 
fisk og skalldyr direkte fra 
markedet, fugl og sopp fra 
skogene omkring og seson-
gens frukt og grønnsaker. 
Restauranten ligger et 
steinkast fra slottet og den 
unike atmosfæren forsterkes 
av utsikten over pittoreske 
Victoria Street og historiske 
West Bow. 
Adresse: 30 Victoria St. 
(første etasje)  
Tlf. +44 131 225 7635 
www.grainstore-restaurant.
co.uk

DaviD Bann’S vege-
tarian reStaurant
Vegetarmat er populært. 
I hvert fall på denne Old 
Town-restauranten som 
kombinerer smakfullt 
avskallet innredning med 
en sjelden, fantasifull meny. 
Den innbitte kjøttelskeren 
kommer ikke engang til å 
oppdage at han nettopp 
har besøkt Edinburghs klart 
beste veggiested. Smak-
sensasjonene har allerede 
fratatt ham ønsket om å 
kategorisere. 
Adresse: 56–58 St Mary’s 
Street, Old Town
Tlf. +44 131 556 5888 
www.davidbann.com

Mat & Drikke/ 
reStauranter
havferske østers, muslinger og fiffig tilberedte 
fiskeretter finner man i havnen i leith. Denne 
tidligere så nedslitte bydelen, hjemmet til irvine 
Welshs sanseløse karakterer i filmen trainspot-
ting, fikk et skikkelig oppsving på 1980-tallet. 

SkipperS BiStro
Noen av Edinburghs beste 
restauranter finns I dag i hav-
neområdet Leith. 
Denne fisk- og skalldyrsres-
tauranten er et perfekt alter-
nativ med veldig fin kvalitet 
på maten til bra priser. Ser-
verer også lunsj. I henhold til 
mange den beste restauran-
ten for fisk i byen.
Adresse: 1A Dock Place
Tlf. +44 131 554 1018

the huB
Lunsjrestaurant med kose-
lig og avslappet miljø i en 
ombygd kirke. Alt fra enkel 
suppe og sandwich til tre-
retters menyer med tilhø-
rende årgangsvin.
Adresse: Castlehill
Tlf. + 44 131 473 2067
www.thehub-edinburgh.com

al Dente
Sugen på italiensk? Al 
Dente er en av de absolutt 
beste italienerne i Edin-
burgh. Dessuten satser de 
på lokale råvarer og har 
kanskje det triveligste per-
sonalet i Skottland. Test 
risotton. Finnes bare noen 
få bord så det kan være lurt 
å bestille bord på forhånd.
Adresse: 139 Easter Road
Street

Tlf. + 44 131 652 1932
www.aldente-restaurant.net

panCho vilaS
Meksikansk restaurant, 
populær blant så vel turister  
som bofaste og skotske 
parlamentsrepresentanter. 
Skryter av hjemmelaget 
chili, guacamole og spesial-
margaritas.
Adresse: 240 Cannongate, 
Royal Mile
Tlf. + 44 131 557 44 16
www.panchovillas.co.uk

Britannia SpiCe
Prisbelønt restaurant med 
mat fra Bangladesh, det 
nordlige India, Thailand  
og Nepal.
Adresse: 150 Commercial 
Street
Tlf. +44 131 555 2255
www.britanniaspice.co.uk

For dEn som ikke vil 
prøve Haggis er det altså 
slik at Skottlands mest 
kjente spesialitet er laget 
av strupen på sauen samt 
lunger, hjerte og lever. 
Retten kokes og hakkes 
og sys senere inn i sauens 

magesekk. Men ta det med 
ro – det finnes vegetariske 
alternativer. 

the grain Store
The Grain Store setter sin 
ære i å anvende kun de 
aller beste, lokale produk-
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i helgene med soul og funk 
på hverdagene. 
Adresse: 51 George Street 
Tlf. +44 131 226 2275 
www.opallounge.co.uk

the City nightCluB
Denne superklubben tar 
inn 1500 personer og er ett 
av de beste stedene i Edin-
burgh for den som vil ut og 
danse. I løpet av uken går 

mange studenter hit. 
Adresse: 1a Market Street-
Tlf. + 44 131 226 9560
www.cityedinburgh.co.uk/ 

halfWay houSe
En av Skottlands minste 
puber der man, foruten øl 
og vin, også kan kose seg 
med tradisjonell hjemmela-
get mat.
Adresse: Fleshmarket 
Close
Tlf. + 44 131 225 7101

the Bongo CluB
En institusjon i Edinburghs 
musikkliv. Stedet satser 
mye på å løfte fram nye 
talenter. 
Adresse: 37 Holyrood 
Road
Tlf. + 44 131 558 7604
www.thebongoclub.co.ukAdresse: Le Monde Hotel, 

16 George Street
Tlf. +44 131 270 3900 
www.lemondehotel.co.uk

opal lounge 
Stedet for den som vil 
danse hele natten lang 
sammen med de vakre 
og de rike. Prins Williams 
favorittsted i Edinburgh 
blander klassisk partymiks 

alWayS SunDay
Et klassisk dilemma. Man 
vil unne seg noe godt, 
men slippe kaloriangsten 
etterpå. Always Sunday 
har løsningen. Her ser-
veres deilige smoothies, 
gjærbakst og kaker – alt 
tilberedt av sunne råva-
rer. Dessuten rettferdig 
kaffe, salater og varmende 
supper. 
Adresse: 170 High Street, 
Old Town,
Tlf. +44 131 622 0667 
www.alwayssunday.co.uk

gallery Café
Kunst og kafébesøk hører 
sammen. Slå to fluer i et 
smekk på Scottish National 
Gallery of Modern Art. Her 
er det en lys og luftig kafé 
som bytter meny hver dag. 
Blant spesialitetene finnes 
det et fint utvalg av skotske 
oster. Den vakre terrassen 
ut mot skulpturhagen er et 
populært lunsjsted. 

Adresse: 75 Belford Road
Tlf. +44 131 624 6200 
www.natgalscot.ac.uk

falko konDitor-
MeiSter
Et meget populært tysk 
konditori hos lokalbefolk-
ningen. Her baker eieren 
Falko sammen med sitt 
personale nydelige brød 
og kjempegode kaker. Har 
også et spesielt jødisk brød 
som bør testes.
Stengt mandag og tirsdag. 
Adresse: 185 Bruntsfield 
Place
Tlf. +44 131 656 0763

å gå på kafé er bra for kreativiteten. Spør J.k. 
rowling. Det var på edinburghs kafeer hun satt 
da hun fantaserte fram fortellingene om den  
foreldreløse harry potter. 

Shanghai
Femstjerners Le Monde, 
som vant Scottish Hotel 
Design Award 2006, er 
Edinburghs første bouti-
quehotell med flere barer 
og et brasserie. Men intet 
besøk er komplett uten å 
ha danset til tre om mor-
genen på Shanghai, den 
stilige, intime nattklubben 
i underetasjen.

 her ServereS 
Deilige SMoot-
hieS, gJærBakSt 
og kaker – alt til-
BereDt av Sunne 
råvarer.

Barer & natteliv

kafeer
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Shopping

Boalternativer

Det første rådet: glem ikke smågatene, de såkalte 
closes. Javisst finner den som vandrer langs royal 
Mile, princes Street eller victoria Street spennende 
butikker så det holder, men det er avstikkerne som 
avslører koselige bakgårder, eksklusive ostebutikker,   
juvelerer og tradisjonelle kiltdesignere. 

Bow Bar byr alltid på  
et par faste, lokale ale-
sorter, og noen ekstra 
som byttes ut jevnlig.

Den som leter etter 
suvenirer og tradisjonelle, 
skotske saker, finner natur-
ligvis alt i Old Town. Langs 
Royal Mile ligger det tett i 
tett med butikker som kan 
tilby kasjmirgensere og 
lamullsjakker, kilter, sekke-
piper og antikviteter. Her 
finner man også Royal Mile 
Whiskies, butikken som 
fører over 100 sorter single 
malt-whiskyer. 

Princes Street i New 
Town er en av landets 
vakreste shoppinggater. 
Her ligger flere av de mer 
eksklusive boutiquene og 
varehuset Jenners, som har 
vært skottenes favoritt helt 
siden det ble åpnet i 1838. 
Ved Andrew’s Square ligger 
flashy Harvey Nichols, der 
man i fire etasjer kan frotse 
i designerklær fra Chloé, 
Donna Karan, Prada, 
Dolce&Gabbana og Chris-
tian Dior med flere.

Edinburghs eldste deli-
katessebutikk, Valvona & 
Crolla, ligger i begynnel-
sen av Leith Walk. 

mEd dEt i bakhodEt  
er det bare å kaste seg  
inn i shoppingparadiset. 
Victoria Street, ikke langt 
fra Royal Mile, slynger 
seg ned mot Grassmarket 
og lokker med en rekke 
spennende småbutikker 
som har spesialisert seg 
på alt fra ost til lær, gam-
meldagse blondeplagg 

og klær for lange kvinner 
(Long Tall Sally). Butikkene 
ikke bare ser ut å komme 
fra en annen tid – de gjør 
det også. Spritbutikken 
ble eksempelvis grunnlagt 
i 1873. På Victoria Street 
finner man også et av de 
beste stedene for den som 
vil prøve Real Ale, det bri-
tiske, smaksrike ølet. The 

ingredienser og rettferdig 
kaffe.
Adresse: 125 George 
Street
Tlf. +44 131 225 5005 
www.tigerlilyedinburgh.
co.uk

the CaleDonian 
hilton
Luksushotell der mange av 
rommene har utsikt over 
Edinburgh Castle. Eget spa 
og fitness center, barne-
pass og over hundre skot-
ske whiskysorter i baren. 
Imponerende frokostbuffé 
inngår i prisen.

Dobbeltrom: £70–140 per 
person
Adresse: Princes Street
Tlf. + 44 131 222 8888
www.hilton.co.uk/caledonian

nuMBer ten  
hill plaCe
Hotellet, som åpnet i 
november 2006, er en 
kombinasjon av tidstypisk 
georgiansk terrassebyg-
ning og et flott tilbygg. Inn-
vendig finner du gjennom-
gående moderne eleganse. 
Det er sofistikert, alt fra de 
luftige offentlige arealene 
til de smart innredde rom-
mene.
Adresse: 10 Hill Place
Tlf. +44 131 662 2080 
www.tenhillplace.com

hotel iBiS  
eDinBurgh
Billig overnatting nær Royal 
Mile.
Dobbeltrom: fra ca £40 per 
person
Adresse: 6 Hunter Square
Tlf. + 44 131 240 7000
www.accorhotels.com

tigerlily 
Hotellet der georgiansk ele-
ganse møter chice George 
Street, dessuten en flott 
restaurant og to fantas-
tiske barer. Seks suiter for 
dem som foretrekker ro 
og god plass samt inspi-
rerende luksus, 27 stilige 
rom for den som heller 
velger ren komfort. Tiger-

lily har en fantastisk belig-
genhet på George Street, 
som for øvrig pleier å bli 
kalt Edinburghs svar på 
Bond Street. Roomservice 
døgnet rundt. Organiske 

 SekS Suiter 
for DeM SoM 
foretrekker ro 
og goD plaSS 
SaMt inSpire-
renDe lukSuS,  
27 Stilige roM 
for Den SoM 
heller velger 
ren koMfort. 
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greit å vite 
flyplaSS
Edinburgh Airport ligger 
11 kilometer vest for byen. 
Med buss, taxi eller leiebil 
tar det cirka 30 minutter til 
sentrum. 

Expressbuss nummer 
100 koster £3 for en enkel 
tur og £5 tur og retur. 
Bussen går hvert 30. minutt 
kvelder og netter, men i 
rushtiden går den hvert 
tiende minutt.

Taxiprisene varierer.
Bil kan leies døgnet rundt 

og bestilles enkelt i for-
veien via: 
www.edinburghairport.com

lokaltrafikk
De største busselskapene 
er First Edinburgh og Lot-
hian Buses. Sistnevnte 
kjører med de tradisjo-
nelle røde dobbeldekkerne. 
Ettersom Edinburgh er en 
liten og ganske kompakt 
by, er det oftest gangav-
stand til de fleste destina-
sjonene inne i sentrum.

taxi
Callback service innebærer 
at selskapet ringer deg opp 
med to ringesignaler for å 
si fra at bilen er på plass.
Citycabs tel + 44 131 228 
1211
Central Taxis tel + 
44 131 229 2468
Comcab tel + 44 131 272 
8000

poSt
Postkontor på St. James 
Center 8–10.

Åpent mandag–lørdag 
09–17.30
Postinformasjon: + 
44 845 722 3344 

apotek
Det finnes ingen døg-
nåpne apotek i Edinburgh, 
derimot flere chemists og 
pharmacies. Sjenerøse 
åpningstider har Boots 
på 48 Chandwick Place, 
mandag–fredag 08–20, 
lørdag 08–18 søndag 
10.30–16.30
Tlf. + 44 131 225 6757

tannlege
Chalmers Dental Centre, 3 
Chalmers Street. 
Kvelder og helger ring Lot-
hian Dental Advice Line + 
44 131 536 4800.

telefon
Landsnummer +44
Retningsnummer Edin-
burgh (0)131

nøDnuMMer
999

fakta

antall  
innByggere
Drøyt 460 000

valuta
Pound Sterling, £1 = 
100 pence
 
åpningStiDer
Normale åpningstider 
er 10–18 mandag–
lørdag og 11–17 
søndag. Torsdagskvel-
dene holder de fleste 
åpent til 19 eller 20.

internett:
www.welcome-scot-
land.com
www.edinburghguide.com
www.edinburgh-festi-
vals.com
www.edinburgh.org
www.taste-of-scotland.com
www.visitscotland.com

puBlikaSJoner:
THE SCOTSMAN 
www.thescotsman.co.uk
THE HERALD 
www.theherald.co.uk
THE DAILY RECORD
www.dailyrecord.co.uk

elektriSitet
240 volt, trebeinte el-uttak.

turiStByrå:
Edinburgh and Scotland 
Information Center
3 Princes Street
+ 44 845 225 5121

kart


