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Schotland



20 MEI - 12 JUNI 2023

Highlands, Orkney, kastelen en whisky
Ervaar de woeste schoonheid en serene rust die het Schotse
landschap uitstraalt! We reizen door de Highlands, over
heidelandschappen, langs ‘lochs’, klippen en watervallen.
We bezoeken kastelen, gaan op wandel en proeven van
de beste malts (whisky). Op de betoverende eilanden van
Orkney en Skye ontdekken we resten van prehistorische
beschaving en in Edinburgh dan weer de stijlvolle Royal Mile
en Edinburgh Castle. We ervaren hoe zeer Glasgow verschilt
van de hoofdstad en hoeveel deze levendige stad te bieden
heeft. Op terugreis verblijven we nog even in York, één van
de meest bezochte steden in Engeland.
Programma

Dag 1 ‘s Avonds inschepen in Rotterdam
voor de nachtovertocht naar Hull.
Dag 2 ‘s Morgens aankomst in Hull.
Verplaatsing naar Glasgow, de Schotse
metropool bij uitstek. Kennismaking met
gezamenlijke welkomstdrink
Dag 3 Met het openbaar vervoer naar
Glasgow voor een geleid bezoek aan het
meest geliefde gebouw van de inwoners
van Glasgow en tevens een van de drukst
bezochte musea ter wereld: het Kelvingrove
Art Gallery and Museum.
Na de lunch een gezamenlijk bezoek aan
het Riverside museum ontworpen door
Zaha Hadid om vervolgens onder leiding
van een gids de St. Mungo’s Cathedral
te bezoeken, de enige kathedraal die de
Schotse Reformatie heeft overleefd.
Met de sightseeing hop-on-hop-offbus
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passeren we tijdens de dag nog langs tal
van andere bezienswaardigheden in deze
levendige en spannende stad.
Dag 4 We nemen opnieuw het openbaar
vervoer naar Glasgow en verkennen de stad
verder met een lokale gids: we wandelen
onder andere langs George square,
Buchanan Street, Princes square shopping
centre en Sauchiehallstreet. Voor de
gezamenlijke lunch zochten we een mooie
locatie uit. ‘s Namiddags verkent u de stad
verder naar eigen voorkeur.
Dag 5 Verplaatsing naar het fascinerende
‘Isle of Skye’. Geniet onderweg van het mooie
gevarieerde landschap langs lage bergen en
meren in alle vormen en afmetingen. We
genieten al rijdend van Schotse klassiekers
zoals Loch Lomond, The Trossachs, Rannoch
Moor, de vallei van Glen Coe en Fort William.

Dag 6 Gezamenlijk bezoek aan Dunvegan
Castle met haar tuinen, een kasteel
gebouwd op een rots aan de oever van
Loch Dunvegan. Facultatief gaat u met de
auto naar Trotternish voor een begeleide
wandeling naar de Old Man of Storr waar
we kennismaken met een woest en subliem
landschap of u bezoekt vrij de Talisker
whisky distilleerderij.
Dag 7 Verplaatsing naar Poolewe. De Falls of
Measach, een unieke waterval en kloof, liggen
op de weg en zijn een halte waard. Na vandaag
weten we waar Loch Carron, Loch Maree, Loch
Gairloch en Loch Achnasheen liggen.
Dag 8 Geleid bezoek aan de subtropische
‘Inverewe Gardens’. ‘s Namiddags voor
de liefhebbers een wandeling langs het
kustpad naar de Ewe. ‘s Avonds dineren we
gezellig samen.
Dag 9 Verplaatsing naar de mooie
omgeving van Durness. Een bezoek aan de
Smoo Cave en de Baynakeil Bay onderweg
is een aanrader. De ligging van de camping
op de kliffen biedt ons een mooi uitzicht op
de Sango Bay.
Dag 10 Verplaatsing naar John O’Groats
in het uiterste noorden van Schotland. We
rijden langs schitterende uitzichten op
Loch Eriboll, Ben Hope, de zeearm Kyle of
Tongue,… Voor de liefhebbers is er in de
namiddag een wandeling naar Duncansby
Head, een paradijs voor vogelliefhebbers.
Dag 11 Volledige dagexcursie met de boot
en bus naar de Orkney-eilanden (UNESCO
werelderfgoed) voor een dagje prehistorie.
Met onder andere bezoek aan de Churchill
Barriers en Scapa Flow, het 5000 jaar oude
Skara Brae, de mythische Ring of Brodgar,
de hoofdstad Kirkwall.

DEELNAMEPRIJS
per persoon
(basis: 2 pers./eenheid): € 1.985

Dag 12 Verplaatsing naar de Grampian
Highlands, het Schotse kastelen- en
whiskyland. Stop zeker even in Inverness,
de hoofdstad van de Schotse Hooglanden of
breng een bezoek aan het slagveld Culloden
met zijn bezoekerscentrum.
Dag 13 Busexcursie met eerst een bezoek
aan Ballindalloch Castle, waar nog de geest
van James Grant spookt. Daarna volgen we,
langs schitterende landschappen, de Malt
Whisky Trail: we bezoeken een kuiperij,
waar we zien hoe de eiken whiskyvaten
worden gemaakt. Als afsluiter van deze
dag brengen we nog een bezoek aan de
whiskystokerij Glenlivet.
Dag 14 Geleid bezoek aan het Reindeer
Centre, met de enige in het wild levende
rendierkudde van Schotland. Nadien
tijd om met eigen vervoer het Kincraig
wildpark, Abernetthy Forest, Osprey Hide
of Aviemore te bezoeken.
Dag 15 Verplaatsing naar de omgeving van
Perth. Onderweg vinden we Blair Castle,
het witte kasteel. Liefhebbers maken een
ommetje naar Balmoral Castle, iconisch
geworden als vakantieverblijf van Queen
Elisabeth II.
Dag 16 Geleid bezoek aan Scone Palace en
Moot Hill, een adembenemend landgoed
en paleis. Het paleis bezit verschillende
collecties Frans meubilair, ivoor en
porselein.
Dag 17 Verplaatsing naar Edinburgh.
Dag 18 We nemen het openbaar vervoer
naar Edinburgh en bezoeken er, onder leiding
van een gids, de Royal Mile en Edinburgh
Castle (UNESCO werelderfgoed). Na de
middag verkennen we op eigen initiatief
de oostelijke zijde van het centrum van
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per bijkomende persoon
(vanaf 3de pers.):
Prijs op aanvraag
Edinburgh. Het Scottish national museum
is hier een aanrader.
Dag 19 Met het openbaar vervoer naar
de haven van Edinburgh voor een bezoek
aan Royal Yacht Britannia, het voormalig
jacht van de Britse koninklijke familie. In
de namiddag bezoeken we met een gids de
Rosslyn Chapel.
Dag 20 Busexcursie om de wijdere
omgeving van Edinburgh te verkennen. We
strekken even de benen in het pittoreske
dorpje Cullross en bezoeken Stirling Castle.
Na de middag naar ‘The Falkirk Wheel’,
de enige draaiende scheepslift ter wereld:
we ondervinden hier zelf per boot hoe
ingenieus deze in elkaar steekt. Alvorens
met de bus terug naar de camping te rijden,
passeren we langs ‘The Kelpies’, twee
indrukwekkend hoge paarden-sculpturen
op de oevers van het Forth & Clyde kanaal
in Falkirk.
Dag 21 Verplaatsing naar het Engelse
York. Liefhebbers vergeten niet onderweg
het vernieuwde belevingscentrum van het
slagveld van Bannockburn te bezoeken.
Dag 22 Met het openbaar vervoer naar
York waar we, met een gids, al wandelend
de kleurrijke geschiedenis ontdekken
van deze stad. Daarna een geleid bezoek
aan de York Minster, de impressionante
gotische kathedraal. Na de middag vrij om
verder door York te kuieren, te shoppen of
om zich stilaan klaar te maken voor ons
gezamenlijk afscheidsdiner.
Dag 23 Verplaatsing naar Hull voor de
inscheping en nachtovertocht.
Dag 24 Ontbijt op de boot en aankomst in
Rotterdam. Einde van de reis en individuele
terugreis.

alleenreizende:
€ 2.632
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Alle kampgelden incl. elektriciteit • bootovertochten
Rotterdam - Hull H&T (voertuig L max. 7 m en
H onbeperkt) en verblijf in binnenhut • alle
busexcursies en dagexcursie (boot en bus)
Orkney-eilanden • openbaar vervoer Glasgow/
Edinburgh • hop-on/hop-off bus Glasgow •
toegangsgelden voor bezoeken aan alle vermelde
musea en kastelen • geleide bezoeken incl.
toegangsgelden aan Kelvingrove, St. Mungo’s
Cathedral, Inverewe Gardens, Glenlivet Distillery,
Reindeer Centre, Scone Palace, York Minster •
geleide stadswandelingen Glasgow, Edinburgh
(incl. toegangsgeld Edinburgh Castle) & York •
3 x whisky proeven tijdens de reis • 3 etentjes
waaronder 1 lunch en diner, 1 afscheidsetentje •
reisbrochure.

SUPPLEMENT BOOT (PRIJZEN 2023)
Extra meters, prijs op aanvraag

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Filip Van der Poorten

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
1 maart 2023

RESERVEREN
via het inschrijvingsformulier op p 41
of www.vkt.be/reizen
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