Autorondreis Scotlands B&B Circle
9 dagen/8 nachten

(c)Paul Tomkins-visit Scotland-Scottish Viewpoint, Manuela Libens
Een rustige rondreis met telkens 2 nachten verblijf in mooie 4/5* karaktervolle B&B´s gecombineerd met
enkele fijne inbegrepen extraatjes. Meer moet dat niet zijn ! Boek vroeg want de kamers in de B&B´s zijn
beperkt. Geniet met z´n tweetjes van deze mooi uitgebalanceerde reis.
INBEGREPEN: een begeleide stadswandeling in Edinburgh, een landrover safari, een rib cruise op Loch
Tay, een reisgids Schotland en een documentatiepakket
Dag 1: aankomst in Schotland
Bij aankomst in Schotland begeeft u zich naar uw B&B in Edinburgh. Afhankelijk van uw aankomstuur kan u
direct aan uw verkenningstocht beginnen of gaat u er op uit voor een lekker dinertje. Overnachting in
Edinburgh.
Dag 2: Edinburgh
Na het ontbijt gaat u op weg voor een begeleide stadswandeling onder leiding van een ervaren gids die u
meeneemt op een wandeling door het historische deel van de stad. Verwacht u aan het onverwachte !
Nadien bezoekt u op eigen initiatief bv Edinburgh Castle, Holyrood Palace, de Scotch Whisky Experience of
de Royal Brittania of u neemt misschien eens een ticket voor een hop/hop off zodat u heel de stad te zien
krijgt. Overnachting in Edinburg.
Dag 3: Edinburgh-Oban/Fort William (ca. 200-230km)
U rijdt de stad uit richting Stirling waar u Stirling Castle kan bezoeken, zeker een aanrader. Daarna gaat het
verder door het Trossachs National Park waar u een mooie wandeling kan maken of iets na Callander de
afslag kan nemen naar Loch Katrine voor een boottocht met de historisch stoomboot de Sir Walter Scott. De
rit van vandaag eindigt in Oban of Fort William aan Loch Linnhe, afhankelijk van de beschikbaarheid van de
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B&B´s op het moment van boeking.
Dag 4: Oban/Fort William
Op deze tussendag in de regio Oban/Fort William heeft u heel wat mogelijkheden. Eentje daarvan is een
bezoek aan de omgeving van Glencoe. Hier maakt u de mooiste wandelingen langs de rivier de Coe of
omhoog naar Buachaille Etive Mor of Aonach Eagach. Informeer u bij het visitor centre en kies voor de
wandeling die bij u past zodat u er van geniet. Een hele leuke, luie optie om het gebied te zien is de
stoeltjeslift bij het Glencoe Ski Centre bij Kindshouse. Verblijft u in Oban, dan kan u een overzet naar één van
de eilanden voor de kust of een bezoek aan Arduaine Gardens overwegen. Verblijft u in Fort William, dan
kunnen wij u eventueel de Jacobite Seam Train bijboeken. Dan waant u zich even in de wondere wereld van
Harry Potter.
Dag 5: Oban/Fort William - Inverness/Beauly (ca. 105 km)
Vandaag staat er een mooie rit langs het Caledonisch kanaal op het programma. Stop in St Augustus zeker
eens om het sluizencomplex te bekijken. Bij Drumnadrochit ligt één van de bekendste bezienswaardigheden
van de regio, Urquhart Castle aan het wereldberoemde Loch Ness. Hier geniet u van de prachtige uitzichten
op Loch Ness. Overnachting in de omgeving van Inverness/Beauly, volgens beschikbaarheid.
Dag 6: Inverness
In de regio Inverness is zoveel te zien en te doen dat u zeker zal moeten kiezen. U kan gaan dolfijnen
spotten aan de Moray Coast, Culloden Battlefield bezoeken, een cruise op Loch Ness boeken of één van de
kastelen in de omgeving verkennen. Maar natuurlijk kan u ook gewoon van een dagje Inverness genieten,
wat kuieren, een terrasje, wat shoppen.. U vult uw dag in volle vrijheid, wij geven u alle informatie mee.
Dag 7: Inverness - Cairngorms National Park - Pitlochry/Perth (ca. 140 - km)
Terug naar het zuiden rijdt u langs de westzijde van het Cairngorms National Park door een onvergetelijk
landschap van het enorme massief met zijn hoge bergen. De Highlands op hun best! Zin in iets actiefs ?
Waarom gaat u bij Aviemore niet voor een safari te voet in Rothiemurchus. Daarbij komt u neus aan neus te
staan met een Highlander en maakt u kennis met het boerenleven in de Highlands of u gaat onder leiding
van een ervaren gids op weg met een quad. Maar ook wandelingen zijn in de Cairngorms op alle niveaus te
vinden. De tandradbaan in de Cairngorms gaat naar bijna 1100 meter hoogte en biedt u een prachtig uitzicht.
Overnachting in Pirlochry/Perth.
Dag 8: Pitlochry/Perth - Aberfeldy - Loch Tay - Pitlochry/Perth (ca. 65 - 125 km)
Vroege start vandaag voor 2 unieke belevenissen. U start de dag in Aberfeldy met een 4x4 landroversafari.
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 en adembenemende
landschappen en talloze fotomogelijkheden. Tijdens een stop aan een berghut geniet u van koffie, thee,
Kenmore Shortbread en een scheutje Dewars Whisky. ´s middags kan u opteren voor een fijne lunch in het
café van de safarimaatschappij. Een aanrader ! Namiddag rijdt u naar Kenmore aan Loch Tay waar u aan
boord gaat van een 12 persoons rib boot voor een 1,5u durende cruise op Loch Tay. Loch Tay ligt in een
gebied met een uitzonderlijk mooie natuur. Deze cruise is dan ook puur genieten.
Dag 9: Einde van de reis
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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 4/5* Bed and Breakfast die geboekt worden afhankelijk van
de beschikbaarheid op het moment van de reservering. Vroeg zijn is altijd een goede keuze !
Enkele voorbeelden van B&B´s waar we mee werken:
Edinburgh - Sandaig GH, Acer Lodge GH of Sandeman House
Oban/Fort William - Glenrigh GH, Ards House of Crolinnhe GH
Inverness: Acorn House, Highfield House of Chrialdon House
Pitlochry/Perth: Craigroyston House, Atholl Villa GH of The Chimneys B&B

Prijs per persoon voor 8 nachten GBHABBCI
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Schotland/BB_Circle.htm .
Opmerking: we werken hier met de betere B&B´s maar opgelet B&B´s zoals in België, waar dit eerder
boetiekhotels zijn, vindt u nergens.
Deze reis voor ouders met kinderen -12j. in 1 kamer of in single ? Vraag een offerte
Inbegrepen:
8 overnachtingen met ontbijt, een begeleide stadswandeling in Edinburgh, een landrover safari, een rib cruise
op Loch Tay, een reisgids Schotland per dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds
Reizen.
Niet inbegrepen:
vervoer, inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.
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