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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Aan de zuidkant van de Schotse Hooglanden ligt ons oord. Het oord is onderdeel van de plaatselijke Baptist 

gemeente. Pitlochry, de plaats waar ons oord bevindt, ligt dicht bij de grote weg en een park met stuwmeer.  

 

Activiteiten 

• Verschillende watersport activiteiten o.a. waterskiën, kanoën e.d.   

• Raften, canyoning of abseilen  

• Klimpark  

• Mooie wandeltochten  

• Bezoek aan Glasgow of Edinburgh  

• Bezoek de Steall Falls  

• Bezoek de overblijfselen van Fort William  

• Trek door de Schotse Hooglanden met een (E-)moutainbike  

• Bezoek het gebied Loch Ness met haar mooie gebouwen, prachtige natuur en leuke activiteiten  

• Prachtige uitzicht op de top de CairnGorm berg  (1066m). Deze top bereik je met de railway  

• Met de quad of 4-wheeldrive door de Cairngorms National Park op zoek naar wild.  

• Bezoek het prachtige Urquhart kasteel 
 

Vervoer 

We huren in Nederland luxe persoonsbusjes/auto’s met airco. 

Vanuit IJmuiden vertrekken we om 17:00 met de DFDS ferry naar Newcastle. ’s Nachts slapen we in hutten op de 

boot. De volgende ochtend komen we aan in Newcastle rijden we vanaf daar langs de Engelse kust naar de Schotse 

Hooglanden. 

Terug vertrekken we eveneens om 17:00 en komen we de volgende morgen weer aan in IJmuiden. 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Gezien de activiteiten is een goede conditie en een goede gezondheid vereist. 

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Heen en terugreis met 7 en 9-pers. busjes 

• Overtocht tussen IJmuiden en Newcastle incl. slaaphut 

• Verblijf in oord 
Exclusief: 

• Proviand circa 100 Euro 

• Excursies en excursiekilometers kosten circa 150 Euro 

https://www.athollcentre.org.uk/pitlochry_residential_centre/bedrooms.html
https://lochlomond-scotland.com/
https://www.activehighs.co.uk/
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g186545-d1183089-Reviews-Steall_Waterfall-Fort_William_Lochaber_Scottish_Highlands_Scotland.html
https://www.undiscoveredscotland.co.uk/fortwilliam/oldfort/
http://www.girvanshardware.co.uk/index.php/fort-augustus-bike-hire
http://enjoylochness.com/
https://www.cairngormmountain.co.uk/mountain-activities/funicular-railway/
http://www.quadtreksaviemore.com/
https://www.traveljunks.nl/schotland/prachtige-ruine-urquhart-castle/
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