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ONTDEK
SCHOTLAND
8 dagen / 7 nachten
De Blauwe Vogel neemt je mee op een
begeleide rondreis langs de hoogtepunten
van
het
prachtige
Schotland.
Het
startpunt van deze 8-daagse reis is de
pittoreske hoofdstad Edinburgh. In deze
eeuwenoude stad is het echt heerlijk
verdwalen in de smalle straatjes of
flaneren langs de statige boulevards. We
brengen een bezoek aan Nessie tijdens
onze Loch Ness-cruise en laten ons een
week lang helemaal onderdompelen in de
adembenemende natuur die Schotland te
bieden heeft. Ontdek samen met ons de
Cairngorms, het feeërieke Isle of Skye en
de natuurpracht rond Glencoe. Een
absolute must voor elke natuurliefhebber.

Glenfinnan Viaduct
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Princes Street

Cairngorms NP

REISPROGRAMMA
DAG 1 - VLUCHT

NAAR SCHOTLAND

We verzamelen op de luchthaven van
Zaventem, waar onze reisleider je naar de
juiste gate begeleidt. We landen in de
namiddag en worden vervolgens naar het
hotel gebracht. Nadat we onze bagage in
onze kamer hebben achtergelaten, gaan we
gezellig tafelen. Overnachting is voorzien in
de Holiday Inn Express.

Edinburgh Castle

DAG 2 - EDINBURGH
Er valt zoveel te ontdekken in het mooie
Edinburgh. We bezoeken Edinburgh Castle op
Castle Rock en dalen vervolgens af naar de
oude ondergrondse netwerken onder de stad.
Daarna komen we weer op adem tijdens een
bezoek aan het National Museum en strekken
we de benen voor een wandeling naar Calton
Hill of Arthur's seat, twee prachtige viewpoints.
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Hert in de Cairngorms

Cairngorms Royal Deeside

Cairngorms bossen

Cairngorms Reindeer Centre

DAG 3 - CAIRNGORMS

NATIONAL PARK

Cairngorms National Park, of de Cairngorms,
is het grootste Nationale Park van het
Verenigd Koninkrijk. Hier bevinden zich,
met uitzondering van de machtige Ben
Nevis,
de
hoogste
bergtoppen
van
Schotland. Het is dan ook de uitgelezen plek
om een mix van natuur, cultuur en culinaire
geneugten te ontdekken.
Zo trekken we er naar een van de vele lokale
whiskydistilleerderijen voor een exclusieve
whiskyproeverij. Slàinte Mhath, ofte: schol!

Uiteraard mag een stevige portie natuur hier
niet ontbreken. We geven onze ogen de kost
wanneer we met de autocar door het
Nationale Park rijden en houden halt aan
het Cairngorms Reindeer Centre, waar we in
de paddock enkele rendieren spotten.
Ook het Highland Folk Museum, zeg maar
de Schotse tegenhanger van ons mooie
Bokrijk, staat vandaag op het programma.
We overnachten in The Craiglynne Hotel in
Grantown-on-Spey.
07

Skye Fairy Pools

DAG 4 - LOCH

09
NESS

Vandaag rijden we naar the Isle of Skye via het
beroemde (of is het eerder beruchte?) Loch
Ness. We ontdekken het meer te land en te
water. Eerst houden we halt in Fort Augustus,
een klein dorpje aan de zuidrand van het meer,
en daarna schepen we in voor een heuse Loch
Ness-cruise. Vervolgens zetten we onze tocht
verder naar onze eindbestemming voor
vandaag: Skye.
Voordat we Skye binnen rijden, stoppen we
aan het erg fotogenieke Eilean Donan-kasteel,
waar drie zeearmen samenstromen. Het
kasteel staat op een klein eilandje, dat
verbonden is met het vasteland via een stenen
wandelbrug.
Overnachten doen we deze avond in het
charmante Dunollie hotel, vlak aan het water.

Eilean Donan
Dunvegan zeehonden

DAG 5 - ISLE

OF SKYE

The Misty Isle, zoals Skye ook wel genoemd
wordt, herbergt heel wat pareltjes. Vandaag
bezoeken we Portree, de hoofdstad van Skye,
waar je tijdens een vrij bezoek gezellige
winkeltjes en cafeetjes kan ontdekken.
Daarna trekken we naar Kilt Rock & Mealt Falls
voor
een
fenomenale
fotostop.
Deze
eeuwenoude kliffen lijken een beetje op een
kilt en het geluid van het kolkende water
brengt je helemaal in vervoering.
We sluiten de dag af met een bezoek aan
Dunvegan Castle. Het kasteel staat niet alleen
bekend om zijn prachtige tuinen, maar ook om
de zeehondenkolonie die er vlakbij huist. Het
kasteel is trouwens in handen van een echt
clanhoofd, dat zich inzet om de omgeving
rond het kasteel terug in ere te herstellen door
inheemse bomen aan te planten.

DAG 6 - FORT

WILLIAM EN OBAN

Tijd om afscheid te nemen van Isle of Skye. Met de ferry trekken we naar Fort William,
de perfecte uitvalsbasis om de natuurpracht van de highlands te ontdekken.
Onderweg stoppen we aan het Glenfinnan monument, dat de gevallen Jacobieten eert
die voor Bonnie Prince Charlie vochten. Het monument biedt trouwens ook een
prachtig zicht op het iconische Glenfinnan-viaduct, waar je met een beetje geluk de
Jacobite Steam Train over ziet rijden. Vervolgens genieten we van een ritje op de
kabelbaan zodat we Ben Nevis, de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk, van
dichtbij en in al zijn glorie kunnen bewonderen. Overnachting is voorzien in het
vissersdorpje Oban, in het prachtige Oban Bay Hotel. Voordat we de dag afsluiten met
een diner, genieten we in Oban van een gezellige boottocht.

Ben Nevis
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DAG 7 - GLASGOW

DAG 8 - NAAR

Vandaag laten we de machtige highlands
achter ons en zetten we koers naar Glasgow
via Loch Lomond en het Trossachs National
Park. Ook in dit prachtige park valt zoveel
ongerepte natuur te ontdekken. We stoppen
in Luss, aan de oever van Loch Lomond, om
even de benen te strekken. Kuier er langs de
identieke arbeidershuisjes of geniet van een
verfrissende strandwandeling.

Op de laatste dag van ons Schots avontuur
krijg je een halve dag de tijd om Glasgow op
eigen houtje beter te leren kennen. Kies je
voor het illustere Kelvingrovemuseum of snuif
je liever de sfeer in de binnenstad op? Alles is
mogelijk.

Vervolgens zetten we onze reis verder naar
Glasgow. We leren de stad kennen tijdens een
verkwikkende stadstour en worden voor een
laatste keer verwend met een heerlijk en
gezellig avondmaal.

HUIS

Na het vrij stadsbezoek halen we onze
bagage op in het hotel en zet de autocar ons
veilig af aan de luchthaven van Edinburgh.
Daar stappen we in de late namiddag op het
vliegtuig en trekken we met een warm hart
en een hoofd vol dankbare herinneringen
weer huiswaarts.

Deze avond logeren we in de Hampton by
Hilton Glasgow Central hotel, in het hart van
de stad.

De Hertog van Wellington

Piper
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Glasgow

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

− Vluchten Brussel - Edinburgh - Brussel met
Brussels Airlines
− 23 kg bagage per persoon
− Luchthaventaksen en brandstoftoeslagen
− Nederlandstalige ervaren reisleider
− Busreis met autocar
− 7 nachten in centraal gelegen hotels zoals
vermeld in de brochure of gelijkwaardig
− Verblijf op basis van half pension
− Inkom voor vermelde uitstappen
− De grootste hoogtepunten van Schotland
− Tol- en waterwegen
− Fooien
− BTW

- Lunches
- Vrije bezoeken
- Persoonlijke uitgaven
- Annuleringsverzekering & bijstandsverzekering

BENODIGDHEDEN
− Internationaal reispaspoort (geldig tot min.
6 maanden na terugreis)

In samenwerking met:
Luikersteenweg 62, 3800 Sint-Truiden
011/705.500
info@deblauwevogel.be
www.deblauwevogel.be

