Autorondreis Roam around Scotland
9 dagen/8 nachten

PAUL TOMKINS VisitScotland SCOTTISH VIEWPOINT - ROD EDWARDS - PHILIPPE FRANKE
INBEGREPEN: Three Isles Cruise, Loch Ness cruise, ferry Mallaig-Armadale, een reisgids ´Schotland´ per
dossier en een documentatiemap
Dag 1: Stirling
Uw reis begint met een bezoek aan Stirling, bekend om zijn kasteel dat de stad overheerst. U overnacht in de
omgeving van Stirling.
Dag 2: Loch Lomond en Oban(222 km)
Geniet, op weg naar Inveraray, van de prachtige vergezichten op Loch Lomond. In Inveraray bezoekt u het
kasteel en de gevangenis. De Loch Fyne Oyster Bar is de perfecte stopplaats voor een middagmaal met
verse producten. Verder noordwaarts richting Oban en Kilmartin Glen met zijn ronde cairns (steenhopen) met
kamers, stenencirkels en rotsgravures uit het neolithische en bronzen tijdperk. U bezoekt Dunadd Fort, de
oude hoofdstad van Schotland die vroeger Dalriada genoemd werd. Overnachting in de omgeving van Oban.
Dag 3: Het eiland Mull, Iona en Staffa
Vandaag gaat u op georganiseerde dagcruise naar Mull, Iona en Staffa. De tocht vertrekt in Oban en staat
bekend als één van de mooiste dagtrips in Groot-Brittannië, met zijn prachtige landschapsroute over het
mooie eiland Mull en een bezoek aan het eiland Iona waar Columba in 563 aan land kwam en het
christendom vanuit Ierland naar Schotland bracht. U kunt er ook de beroemde abdij bezoeken die St.Columba er stichtte, voor u verdergaat naar het onbewoonde eiland Staffa, dat beroemd is om zijn
basaltformaties. De bekendste daarvan is Fingals Cave, die vereeuwigd is in de ouverture Die Hebriden van
Felix Mendelssohn. Terug naar de omgeving van Oban waar u overnacht.
Dag 4: Glencoe en het eiland Skye (255 km)
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Vandaag trekt u vanuit Oban verder naar het noorden via Glencoe met zijn spectaculaire landschap, naar
Fort William, dat gebouwd is tegen de wand van Ben Nevis, de hoogste berg van Groot-Brittannië. U neemt
de weg naar Mallaig voor een korte overtocht naar het eiland Skye het grootste en mooiste, meest pittoreske
eiland van de Hebriden. Overnachting in de Skye/Kyle of Lochalsh regio.
Dag 5: Isle of Skye
Geniet van uw tijd op Skye om Dunvegan Castle & Gardens te bezoeken, de tocht naar het onvergetelijke
Neist Point te ondernemen of de prachtige wandeling naar de Fairy Pools aan te gaan. Wat u ook doet, de
herinnering zal u zeker bijblijven. Overnachting in de Skye/Kyle of Lochalsh regio.
Dag 6: Loch Ness en Inverness (190 km)
Vandaag rijdt u oostwaarts naar Inverness, over zacht kronkelende wegen langs de oevers van Loch Lochy
en Loch Ness via Urquhart Castle, dat dateert van de 12de eeuw en dat oorspronkelijk gebouwd werd om de
weg door de nauwe vallei te beschermen! Bij Inverness scheept u in voor een 2u durende cruise op Loch
Ness, vanwege zijn denkbeeldige monster het bekendste van alle meren. U overnacht in de omgeving van
Inverness.
Dag 7: Sutherland (170 km)
Vandaag begint u met een bezoek aan Inverness, de hoofdstad van de Highlands, alvorens voor de rest van
de dag naar het noorden van de Highlands te trekken. U rijdt naar de Kessock Bridge en Black Isle, in feite
een schiereiland met duizenden groenschakeringen. Met zijn doolhof van rustige land- en boswegen is dit
een prachtig gebied om te ontdekken, een paradijs voor natuurliefhebbers, met attracties als de
vogelreservaten en Munlochy en Udale Bay en de beroemde dolfijnen die het best te zien zijn vanop de
cruiseboten vanuit Cromarty. Nog verder naar het noorden vindt u Dunrobin Castle and Gardens waar het
leven van de Earls of Sutherland, door de eeuwen heen weer tot leven komt. Terug naar de omgeving van
Inverness voor uw overnachting.
Dag 8: Speyside en Perthshire(206 km)
Vandaag trekt u naar het oosten van Inverness voor een bezoek aan het slagveld van Culloden en de Clava
Cairns die dateren van 3000 voor Christus. Dat zijn grafkamers die bestaan uit drie indrukwekkende ronde
cairns (steenhopen) met kamers, omgeven door een cirkel van stenen. U neemt de Speyside-route waarop u
een deel van de Malt Whisky Trail kunt ontdekken. In het gebied van Speyside bevindt zich meer dan de helft
van alle stokerijen van het land. Daarna verder richting Perthshire via Braemar en Royal Deeside langs
Balmoral Castle, koningin Elizabeths residentie in de Highlands, en Crathie Church, vóór u door het
skigebied van Glenshee rijdt. U rijdt verder naar Pitlochry/Perth/Dunfermline regio waar u overnacht.
Dag 9: Vertrek
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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 verschillende accommodaties. De B&B’s, hotels of Manors
worden bevestigd bij reservatie.
- Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
- Inns: verblijf in typische oude ** herbergen
- Hotels: verblijf in *** hotels bv Golden Lion Hotel, Woodside Hotel, King Robert Hotel, Falls of Lora,
Royal Hotel Oban, Ardvasar Hotel, Dunollie Hotel, King Arms Hotel, Royal Highland Hotel, Glen Mohr
Hotel, Craigmonie Hotel, Columba Hotel, Fishers Hotel, Salutation Hotel of gelijkaardig
- Mix: 3 nachten bij particulieren, 3 nachten in *** hotels, 2 nachten in een Manor
- Manor: verblijf in een 4* hotel, een kasteel of een landhuis bv Stirling Highlands Hotel, Doubletree by
Hilton Dublane Hydro, Queens Hotel Oban, Perle Oban Hotel, Toravaig Hotel, Duisdale Hotel,
Kingsmills Hoel, Bunchrew House Hotel, Murrayshall Hotel, Parklands Hotel of gelijkaardig
Opgelet: in Oban is het aanbod landhuizen/kastelen in/bij het centrum onbestaand. Daar wordt dus een 4*
hotel geboekt.

VROEGBOEK PROMOTIE
- € 59 per kamer indien u deze reis boekt voor 15/2/20 voor zomer 2020
Prijs per persoon voor 8 nachten op basis van dubbel/triple kamer
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/Groot-Brittannie/Schotland/autorondreis_roam_around_scotland.html .
(…)Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%.
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:
8 overnachtingen in één van de vermelde accommodaties in kamer met badkamer en ontbijt, Three Isles
daguitstap dag 3, cruise Loch Ness 2u op dag 6, ferry overtocht voor wagen en max. 2 volw. en 2 kinderen
Mallaig-Armadale, een reisgids Schotland per dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen:
Vervoer, ferry´s, inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.
Rondreis Roam around Scotland in B+B
Rondreis Roam around Scotland in 3* Hotels
Rondreis Roam around Scotland in Mix
Rondreis Roam around Scotland in Manors
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