
Dag 1: Edinburgh 
Aankomst Edinburgh Airport. Met taxi of bus naar het hotel of het       
centrum van Edinburgh.  
Proef de atmosfeer in deze mooie historische stad. Enkele bezoeken 
waard zijn o.a. Edinburgh Castle, Palace of Holyroodhouse en natuurlijk 
een wandeling op The Royal Mile. Op het eind van de Royal, Mile, vindt 
u tegen Edinburgh Castle het befaamde Scotch Whisky Experience   
Centre. Uiteraard kan er ook geshopt worden op Princess Street en The 
New Town. Goeie typische restaurants en gezellige pubs en entertain-
ment, vindt u in Rose Street. Overnachting in Edinburgh. 
 
Dag 2: Edinburgh naar Pitlochry 
Na het ontbijt neemt u de trein naar Pitlochry. Dat is ongeveer 2u rijden. 
In dat piepkleine pittoreske stadje Pitlochry vindt u o.m. de “Explorers 
Farm”. Dat is een bijna 3 ha groot bebost terrein volgeplant met van 
over gans de wereld vergaarde ongewone planten. Pitlochry is ook het 
wandelparadijs met massa mooi aangeduide wandelroutes. 
Op de rand van het stadje vindt u ook 2 werkende Whisky Distilleries 
die gegidste rondleidingen én aansluitende tastings organiseren:          
Edradour Distillery (de kleinste) en Blair Athol Distillery. 
Pitlochry huist ook een zalmkwekerij aan de dam, tegen het Loch       
Faskally. Overnachting in Pitlochry. 
 
Dag 3: Pitlochry naar Inverness 
In de ochtend neemt u in Pitlochry de trein naar Inverness. Geniet van 
het mooie landschap van The Highlands. Deze rit duurt ongeveer 2 uur. 
Na inchecken in het hotel in Inverness, ontdekking van de “hoofdstad 
van de Highlands”. Breng een bezoek aan Inverness Castle. 
Verondersteld werd dat hier in de 11de eeuw de tragedie Macbeth van 
Shakespeare zich afspeelde. De huidige rode zandsteenstructuur werd 
in 1836 gebouwd op de site van het 11de eeuws kasteel. Van het kasteel 
kan een mooie rondwandeling gemaakt worden langsheen de rivier. Een 
aantal voetbruggetjes maken oversteken makkelijk.  
Overnachting in Inverness. 
 
Dag 4: Inverness, Loch Ness en het eiland Skye 
In de vroege ochtend, start van een gegidste rit per autocar langsheen 
Loch Ness naar het Eiland Skye. O.a. een stop aan Eilean Donan Castle, 
een van de meest gefotografeerde kastelen in Schotland.  
Deze daguitstap is begrepen in de prijs. Inkomgelden (zoals o.m. bezoek 
aan Eilean Donan Castle) zijn ter plaatse te betalen. 
Late namiddag volgt een terugrit per autocar naar Inverness. 
Overnachting in Inverness. 

 
Dag 5: Inverness naar Oban 
Na het ontbijt, met de autocar naar Fort William. Geniet van de mooie 
landschappen onderweg. 
In Fort William, stop voor lunch (niet inbegrepen) en tijd vrij om zelf te 
ontdekken. Bezoek het West Highland museum in het centrum van de 
stad. Hier vindt u o.m. de meest gerenommeerde en ongewone collectie 
m.b.t. Bonnie Prince Charlie en de Jacobites. 
Later in de namiddag gaat de reis verder, met een treinrit van Fort William 
naar Oban. 
McCraig’s Tower is ongeveer 25 min stappen vanaf het station (tamelijk 
steil), maar vanop de toren heeft u een prachtig zicht over Oban Bay en 
de Atlantische Oceaan. De tuinen in de toren zelf zijn mooi onderhouden 
en bieden een oase van rust in het drukke Oban. Fans van verse vis en 
schaaldieren vinden zéker hun gading in een van de resaurants aan de 
haven. Overnachting in Oban 
 
Dag 6: Oban 
Vandaag meer tijd om het mooie Oban te ontdekken. U kan ook aan-
sluiten bij een groep voor een begeleide daguitstap naar eilanden Mull, 
Iona en Staffa. Haal het fototoestel maar boven want u zal heel wat 
papegaaiduikers zien in hun natuurlijke habitat. 
Deze daguitstap is optioneel en kan bijgeboekt worden.  Prijs bedraagt 
ongeveer € 120 pp. Overnachting in Oban. 
 
Dag 7: Oban naar Edinburgh 
Na het ontbijt neemt u de trein in Oban voor een rit naar Edinburgh. In 
Glasgow moet u overstappen. Hier kan u eventueel nog enkele uurtjes 
vertoeven. Glasgow is de grootste stad in Schotland en een waar shop-
pingparadijs.  
Verder met de trein naar Edinburgh. Nogmaals welkom in deze heel 
aangename, historische stad met de vele steegjes, soms steile straatjes 
betegeld met oude keikopjes. Het historische centrum verveelt nooit, 
maar misschien hebt u zin om buiten het centrum van Edinburgh iets te 
ontdekken? Makkelijk per stadsbus te reiken: Royal Yacht Britannia en 
de Botanische Tuinen. Overnachting in Edinburgh. 
 
Dag 8: Afscheid 
Na het ontbijt vrij tot rit (taxi, bus) naar de luchthaven van Edinburgh 
voor terugvlucht. Uiteraard kan ook deze tour verlengd worden.

Pakket: 8-daagse per Trein en met Autocar 
 
Een 8-daagse rondreis in Schotland per trein en met comfortabele autocar. Overnachtingen steeds in gezellige, 
typische en centraal gelegen Schotse hotels 3*. U rijdt niet graag zelf ? Dan is dit is een ideaal programma 
waarbij u zorgeloos kan genieten.
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8-Daagse Schotland per Trein en met Autocar 

Overnachtingen in hotels 3* 
2021 Dubbel of twin Single supplement Kind 3j – 12j 

april  € 1.010 € 325 RQ 
mei  € 1.160 € 425 RQ 
juni € 1.210 € 425 RQ 
juli € 1.320 € 450 RQ 
augustus € 1.450 € 690 RQ 
september € 1.255 € 450 RQ 
oktober   € 1.160 € 360 RQ 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer voor de periode van 7 nachten 
Dagelijks Schots ontbijt (of ontbijtbuffet) steeds inbegrepen! 
Tarief kind (tot 12j), op kamer bij 2 betalende volwassenen: op aanvraag  
 

Inbegrepen: 
• 7 overnachtingen in hotels 3*, dagelijks met Schots ontbijt of 
    ontbijtbuffet 
• Spirit of Scotland Rail Pass (trein en autocar) 
• Gegidste daguitstap naar Loch Ness en het eiland Skye op dag 4 
• Gedetailleerde map Schotland en documentatie  
• Alle voorziene taksen

Niet inbegrepen in de prijs : 
• Transport naar en van Schotland 
• Andere maaltijden dan het ontbijt 
• Niet vermelde “inbegrepen” uitstappen 
• Inkomgelden bezienswaardigheden 
• Dranken en persoonlijke uitgaven 
• Eventuele fooien 
• Verzekeringen

Mogelijke overnachtingshotels 3* 
(of gelijkwaardig): 
Edinburgh: Cairn Hotel 
Pitlochry: Fishers Hotel 
Inverness: Royal Highland Hotel 
Oban: Columba Hotel
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