Autorondreis North Coast 500 trail
12 dagen/11 nachten

(c)P.Tomkins/VisitScotland/Scottish Viewpoint
De North Coast 500 is meer dan 500 mijl van het beste dat de Noord-Highlands te bieden hebben. De route
loopt van Inverness, de hoofdstad van de Highlands, via Dingwall naar de wilde noordkust en dan langs de
Westkust terug naar Inverness. Dat is de North Coast 500 in het kort. Op deze route zijn er honderden
dingen te zien en te doen. Of het nu dolfijnen kijken, bergwandelen, lokale specialiteiten proeven of relaxen
op het strand is, het spreekt iedereen aan !
INBEGREPEN: Mountain safari, bezoek Dunrobin Castle, bezoek Inverewe Gardens, reisgids Schotland,
documentatiepakket
Dag 1: Perthshire/Pitlochry*
Langs de Forth Road Bridge met een open zicht op de Forth Railway Bridge rijdt u naar Perth en Scone
Palace, het ouderlijk huis van de graaf van Mansfield. Afhankelijk van uw overnachting gaat het daarna
verder naar Pitlochry, een klein gezellig stadje in de Highlands. Overnachting regio Perth/Pitlochry.
Dag 2: Pertshire - Cairngorms – Beauly/Dingwall* (240 km)
Vanmorgen begeeft u zich naar Aberfeldy voor een 2,5u durende Mountain Safari. Gewapend met
verrekijkers en fototoestellen gaat u aan boord van uw Land Rover en start de trip door een, door weer en
wind gebeeldhouwd landschap, beladen met geschiedenis, cultuur, adembenemende vergezichten en talloze
fotomogelijkheden. Misschien hebt u geluk en duikt er een majestueus hert, de beroemde korhoen, een
schichtige haas of een zwevende gouden adelaar op als u door de bossen, de bergen of de heide rijdt.
Tijdens een stop aan een berghut geniet u van koffie, thee, Kenmore Shortbread en een scheutje Dewars
Whisky. ´s Namiddag rijdt u door de Grampian Mountains en verder langs de zijkant van de Cairngorm
Mountains via Kingussie, Aviemore en Inverness naar de regio Beauly/Dingwall. Net buiten Pitlochry kan u
stoppen aan de Faskally Dam waar u met wat geluk de zalmladder ziet gebruiken. Inverness laat u links
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liggen vermits u hier naar het einde van de reis 2 nachten verblijft. Overnachting in regio Beauly/Dingwall.
Dag 3: Beauly/Dingwall*
Geniet van een rustige dag op the Black Isle, een schiereiland van 15 km breed en 30 km lang, ten noorden
Inverness. U vindt er een grote verscheidenheid aan landschappen met kliffen, moerassen, stranden en
bossen, kleine baaien met pittoreske dorpjes en dolfijnen en zeehonden die ronddollen in de Moray Firth. U
rijdt langs de kust van het Black Isle naar Rosemarkie Beach en Chanonry Point met onvergetelijk zicht op
Aberdeenshire. In Cromarty op de top van Black Isle kan u heerlijk slenteren door de straatjes en een kijkje
nemen in de galerij en in de pottenbakkerij.
Dag 4: Dingwall - Dunbeath Bay - Thurso (225 km)
Op weg naar het noorden neemt u de verbazingwekkende uitzichten over de kust in u op. In Golspie bezoekt
u Dunrobin Castle, dit kasteel in Franse stijl is sinds de jaren 1300 de thuis van de Sutherland clan. Verken
het prachtige terrein en het valkenhuis op deze spectaculaire locatie en vergeet niet de obligate foto aan de
mooie fontein.
Maak u klaar voor de steile helling van Berriedale op uw weg naar het noorden! Dit is een geweldige weg om
te genieten van het kustlandschap. Onderweg zijn er tal van uitkijkpunten zeker de moeite waard om een
herinnering vast te leggen. Heeft u nog tijd genoeg ? Rijdt dan helemaal tot John O’Groats, het meest
noordelijke dorp van het Britse vasteland. Overnachting in de omgeving van Thurso.
Dag 5: Thurso - Smoo Cave – Durness/Tongue* (115 km)
Op weg naar Durness passeert u heel wat mooie landelijk dorpen. Stop in Strathy en maak een wandeling op
het strand. Het is een afgelegen plek met een kleine grot, uw fototoestel zal er van houden ! Bij aankomst in
Tongue krijgt u een schitterend zicht op Castle Varich dat lijkt neergestreken op de heuvel. Als u over de brug
gaat bevindt u zich in het prachtige kustlandschap van Talmine! Terug op de North Coast 500 rijdt u door het
machtige landschap met de Ben Loyal en de Ben Hope als achtergrond en langs het fjordlandschap van
Loch Eriboll. Net voor Durness stopt u aan Smoo Cave, een verleidelijke en mystieke kalkstenen zeegrot, de
grootste in Groot-Brittannië. Een bezoek is zeker de moeite waard. Heeft u ’s avonds nog wat tijd, wandel
dan van Balnakeil Bay naar Faraid Head waar u met wat geluk papegaaiduikers ziet. Overnachting in de
omgeving van Durness/Tongue.
Dag 6: Durness - Achmelvich Beach - Lochinver - Ullapool/Gairloch* (155 km)
Onderweg naar Ullapool maakt u tegen een prachtige achtergrond een fotostop aan Kylesku. Daarna rijdt u
na Unapool de B869 op langs Eddrachillis Bay naar Drumbeg. Als u een whiskyfan bent, stopt u bij de
Drumbeg Stores om een fles limited edition Drumbeg Whisky te kopen. U vindt dit nergens anders. Heeft u
nog plaats in uw bagage dan is dit ook een mooie gelegenheid om lokale artisanale producten en
geschenkjes te kopen. Van hier af wordt het landschap mooier en mooier! Heeft u tijd ? Sla dan net voor
Stoer af richting Culkein en de Point of Stoer. U heeft er een onvergetelijk zicht op de Old Man of Stoer.
Geniet van een stop aan Clachtoll Beach en Achmelvich Beach, van de mooiste stranden in de Highlands!
Aan Achmelvich Bay verkent u een van de kleinste kastelen van Europa, bekend als Hermit’s Castle. Een
beetje van de weg af ligt het kleine dorpje Lochinver met op de achtergrond de prachtige bergen Suileven en
Canisp. Aan Loch Assynt ziet u het prachtige Ardvreck Castle, net een postkaart! Overnachting in de
omgeving van Ullapool/Gairloch.
Dag 7: Ullapool/Gairloch*
Tijdens deze rustdag heeft u tijd om ofwel het stadje Ullapool ofwel Gairloch te verkennen en naar Braemore
te rijden voor een wandeling in Corrieshalloch Gorge National Nature Reserve. Corrieshalloch is een canyon
die 2,6 miljoen jaar geleden uitgesleten werd door smeltwater van een gletsjer uit de ijstijd. De rivier de
Droma stroomt door de canyon en vormt over een afstand van een goede kilometer een serie watervallen om
een hoogteverschil van 100 meter te overbruggen. De hoogste waterval is de 45 meter hoge Measach. U
heeft de keuze uit verschillende wandelpaden langsheen de canyon met een victoriaanse hangbrug, een
uitzichtspunt waar uw mond van open valt terwijl u geniet van het volledige spektakel van de canyon. Neem
er uw tijd voor ! Overnachting in de omgeving van Ullapool/Gairloch.
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Dag 8: Ullapool/Gairloch – Inverewe Gardens - Applecross Beach - Kyle of Lochalsh (200 km)
Overnachtte u in Ullapool, dan kan u vanmorgen een stop voorzien aan de Ardessie Waterfalls, een reeks
watervallen die u kan zien van op een brug aan de weg naar Gairloch. Daarna bezoekt u Inverewe Gardens.
Een groene oase in sub-tropische stijl op een schiereiland aan Loch Ewe. Deze wereldberoemde historische
tuin is gecreëerd in 1862 en staat vol kleurrijke exotische planten van overal in de wereld. Vergeet in Gairloch
niet te stoppen aan de Big Sands Beach waar u een mooi zicht hebt op Isle of Skye en de Hebriden. Zin in
wat avontuur ? Dan neemt u net na Shieldaig de kustweg naar Applecross voor het zicht op de Inner Sound,
en dan de Bealach Na Ba bergpas terug naar de hoofdweg. Dit is een weg met vele haarspeldbochten en
hellingen tot 20% om van de 626 meter in de bergen naar Applecross op zeeniveau te rijden. Het is één van
de hoogste wegen van Schotland. Overnachting in Kyle of Lochalsh.
Dag 9: Kyle of Lochalsh - Loch Ness - Inverness (130 km)
Vanmorgen geniet u van een prachtig zicht op Eilean Donan Castle bij Dornie aan Loch Duich voor u verder
rijdt richting Loch Ness en Urquhart Castle waar u het mooiste zicht op Loch Ness heeft. Geniet tijdens de rit
gewoon van wat u ziet ! Overnachting in Inverness.
Dag 10: Inverness
Rustige dag om Inverness te ontdekken of een cruise op Loch Ness te maken. Ook in de directe omgeving
van Inverness zijn er nog heel wat historische en natuurlijke bezienswaardigheden die de moeite waard zijn.
Overnachting in Inverness.
Dag 11: Inverness - Aviemore – Trossachs/Stirling (260 km)
Het einde van de reis nadert met een rit terug naar het Zuiden via Aviemore naar Pitlochry. Voorbij Pitlochry
gaat u van de hoofdweg af richting Aberfeldy en Loch Tay om op verkenning te gaan in het Trossachs
National Park. Als u eerder zin hebt in cultuur, rij dan rechtstreeks naar Stirling en bezoek Stirling Castle, het
Wallace Monument of Bannockburn. Overnachting in Stirling.
Dag 12: Vertrek
Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een van de ferry’s uit ons
aanbod en uw eigen wagen. Vervoer naar Schotland
Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in 2 logiesmogelijkheden. De B&B’s of hotels 3*
worden bevestigd bij reservatie en kunnen tot 20 km van de aangeduide stad liggen.
Enkele voorbeelden van 3* hotels: Fishers Hotel, Priory Hotel, The Royal Hotel Ullapool, Kyle Hotel,
Royal Highland hotel Aviemore, Tormaukin Hotel.

Prijzen per persoon op basis van een tweepersoonskamer GBNCBB/GBNCHO
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Schotland/North_Coast_500.htm .
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De extra
nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra nacht single op
aanvraag.
Inbegrepen:
11 overnachtingen in logement van uw keuze, Schots ontbijt, 2,5u mountain safari, inkomticket voor Dunrobin
Castle en Inverewe Gardens, een reisgids ´Schotland´ per dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
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Niet inbegrepen:
Vervoer, niet-vermelde inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.
*Info: door de grote vraag in hoogseizoen voorzien we 2 overnachtingsplaatsen die max. 50 km uit mekaar
liggen om u deze reis toch te kunnen voorstellen. Voor de Beauly/Dingwall regio kan het zijn dat we dan nog
moeten uitwijken naar Dornoch, Tain, Bonar Bridge of Brora. Hierdoor is het nodig dat u soms wat moet
schuiven met het programma.
Rondreis in B&B
Rondreis in Hotels
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