OP REIS vzw
SCHOTLAND 2018
Programma:
Dag 1: Zondag 15 april 2018
Vertrek vanuit Bree (12.00u)
De reis gaat naar IJmuiden (NL) waar we de overzetboot van DFDS naar
Newcastle nemen. We logeren in een kajuit voor 2 personen met zeezicht en geen
stapelbedden (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Douche en toilet zijn in
de kajuit aanwezig. Aan boord genieten we van een heerlijk buffet (incl.) en alle
andere faciliteiten. Er is animatie aan boord. Je kan het dus beschouwen als een
minicruise.

Dag 2: Maandag 16 april 2018
’s Ochtends een ontbijtbuffet (incl.) en dan gaat het met de bus richting Schotland.
We stoppen aan de grens met Schotland en even later een middagstop zodat we
op eigen gelegenheid wat kunnen eten. Dan vertrekken we richting Inverness via
een prachtige route.
Inverness is de meest Noordelijke stad van betekenis van de Highlands. Van
hieruit zullen we het échte Schotland verder verkennen;
We logeren in Best Western Palace Hotel & Spa aan de oever van de rivier Ness
die midden door het centrum van de stad stroomt.
Dag 3: Dinsdag 17 april 2018
We vertrekken op tijd richting Shinfalls. Op deze plaats heb je een indrukwekkend
uitzicht op de watervallen waartegen de zalmen stroomopwaarts zwemmen om zo
hun broedgebied te bereiken.
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Krachtige zalmen
en
sprookjeskasteel
Dunrobin

Na de lunch, op eigen gelegenheid, vertrekken we richting Dunrobin Castle. Dit
indrukwekkende kasteel ligt op de meest Noordelijke plek van onze reis. Met een
beetje geluk zijn we op tijd voor de valkeniershow.
Op de terugweg stoppen we nog bij de Cloothie Well (what’s in a name!). Diner
in het hotel.
Dag 4: Woensdag 18 april 2018
Vandaag zitten we heel wat uurtjes in de bus want we maken een lange maar
schitterende rit doorheen de Highlands richting het eiland Skye. Onderweg komen
we langs het meest bekende Schotse kasteel, namelijk het Eilean Donan Castle.
Foto’s vind je terug in haast iedere folder over Schotland. Het diende ook als decor
voor menige film.

Het eiland Skye toont de Schotse natuur in al zijn pracht. Uiteraard maken we de
nodige stops onderweg.
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Dag 5: Donderdag 19 april 2018
Vandaag beperken we de kilometers. We rijden ’s morgens naar het Loch Ness
Center en zullen eindelijk ontdekken wat er nu waar is en niet waar van het
beruchte monster.

Waar of niet waar?

Een klein stukje verder bezoeken we nog Urquhart Castle. Dat zijn ruïnes van een
oud kasteel dat echter een heel verrassend bezoekerscentrum heeft. Na dit bezoek
gaat het terug richting Inverness. Daar hebben we de rest van de dag vrij voor
shopping, de stad te verkennen of te rusten. Je kan ook the Scottisch Kiltmaker
Visitor Center bezoeken dat zich op amper 100m van het hotel bevindt.
De ruïne van Urquhart Castle

Dag 6: Vrijdag 20 april 2018
Vandaag gaan we op de koffie bij de
Queen in Balmoral Castle, het Schotse
‘buitenverblijf van de koningin waar ze
vaak verblijft.
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In de loop van de namiddag rijden we richting Dufftown. We bevinden ons dan in
één van de bekendste streken waar heel wat Whisky gestookt wordt. We bezoeken
de wereldberoemde Glenfiddich Distillery. Dat wil zeggen: een rondleiding én
een proeverij van 3 verschillende Whiskys.

Glenfiddich Distillery

Dag 7: Zaterdag 21 april 2018
Tijd om de terugreis aan te vatten.
We vertrekken op tijd zodat we om 14.30u kunnen inschepen in Newcastle.
We genieten weer van het dinerbuffet en de gezelligheid aan boord.

Dag 8: Zondag 22 april 2018
We meren aan in IJmuiden en rijden dan huiswaarts, een heleboel verhalen en
ervaringen rijker.
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