
HIGHLAND ADVENTURE MET VERBLIJF IN ECHTE KASTELEN

Vanaf 4 dagen met       of

❋

SCOTTISH ADVENTURES

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1 en 2: HEENREIS – 
STIRLING – LOCH LOMOND
Een ware cruise vanuit Zeebrugge 
naar Hull of naar Newcastle, met 
alles erop en eraan. 
Na de ontscheping vangt de reis 
naar de Highlands aan, met de 
nodige stops naar Stirling, waar we 
de burcht bezoeken en vervolgens 
naar Loch Lomond rijden. We 
overnachten daar in de buurt. 
Naargelang de aankomsthaven is 
er misschien eerst nog tijd voor een 
bezoek aan de Falkirk Wheel en 
het Wallace Momument of een 
boottocht op dit veel bezongen 
meer.

Dag 3: LOCH LOMOND - LOCH 
NESS - INVERNESS 
We vertrekken vroeg naar het 
noorden voor een eerste 
natuurwandeling in de vallei van 

Keuze over, maar toch wat tijd 
overlaten voor shopping rond 
Princess Street en ’s avonds kan je 
nog naar een musical of een 
geleide ghostwalk.

Dag 6 en 7: EDINBURGH - 
TERUGREIS
Naargelang de starthaven (Hull of 
Newastle) zal die dag verschillend 
uitvallen maar op weg naar de 
ferry zijn er nog enkele interessante 
bezoeken af te werken.

Pitlochry. Daar mag je de ‘fish 
ladder’ van de Hydro-electrische 
centrale op de Tummel zeker niet 
missen. 
Bij Perth kan je ook nog het 
beroemde Scone Palace 
bewonderen, maar onderweg mag 
je zeker niet vergeten een der 
whiskydistilleerderijen te bezoeken 
(Dewar’s, Bells of Famous Grouse). 
Overnachten in Edinburgh.

Dag 5: EDINBURGH
Een ganse dag ontdekking aan de 
voornaamste stad van Schotland. 
We starten aan Castle Hill met een 
bezoek aan het imposante kasteel, 
het Whisky Heritage Centre of de 
Camera Obscura, een wandeling via 
de Royal Mile langs St Giles 
Cathedral en de Chapel of the 
Thistle tot Holyroodhouse Palace. 
Edinburgh bezit ook een aantal heel 
interessante musea en een 
prachtige dierentuin. 

Glencoe. 
Dan langs Ben Nevis naar Fort 
William voor een stop aan het 
Clansman Centre en verder langs 
de loch Lochy naar het 
sluizencomplex van het Caledonian 
Canal in Fort Augustus. We komen 
aan het beroemde Loch Ness waar 
we in Drumnadrochit, Urquhart 
Castle bezoeken en wat verder het 
‘Monster Exhibition Centre’. 
Avondmaal en overnachting in de 
jeugdherberg van Inverness.

Dag 4: INVERNESS – PERTH - 
EDINBURGH
Via Culloden Moor, het slagveld 
waar Bonnie Prince Charlie het 
onderspit moest delven tegen de 
Engelsen, rijden we naar het 
zuiden. Langs Kingussie naar 
Aviemore, waar we in de 
omgeving zeker het Highland Folk 
Museum moeten zien of het 
Highland Wildlife Park, verder naar 

EINDELOOS VEEL 
MOGELIJKHEDEN

Tussen de Borders en de 
Highlands, rond de ‘Glenns’ en de 
‘Lochs’, van de Hebrides tot de 
Shetland Islands krijgen we zo een 
enorme waaier aan mogelijkheden 
dat de keuze moeilijk wordt. De 
verscheidenheid en de pracht van 
de ongerepte natuur. De talrijke 
wandelroutes en de 
sportmogelijkheden, de vele  
bezienswaardigheden en kastelen, 
de talrijke Whisky Distilleries, 
‘visitor’ en ‘heritage centres’ en 
ook het enorme culturele en 
literaire erfgoed vormen samen 
een onuitputtelijke bron om te  
ontdekken. 
Volgens het budget varen we 
vanuit Zeebrugge naar Hull met 
P&O Ferries of van IJmuiden naar 
Newcastle met DFDS Seaways. 
Hieronder slechts een flexibel 
programmavoorstel.


