Autorondreis Taste of Scotland
5 dagen/4 nachten

(c)britainonview-Rod Edwards, Visit Britain-Joe Cornish, Paul Tomkins
INBEGREPEN: een cruise op Loch Lomond, een reisgids ´Schotland´ en een documentatiemap
Dag 1: Edinburgh - Stirling/Loch Lomond (50-110 km)
Vertrekpunt van deze rondreis is Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. U rijdt richting Loch Lomond &
Trossachs National Park met een stop aan Stirling Castle. In dit kasteel maakt u kennis met William Wallace,
de ster uit de film "Braveheart". Overnachting in de regio Stirling/Loch Lomond.
Dag 2: Stirling/Loch Lomond - Fort William (265-340 km)
Geniet van een cruise op Loch Lomond, één van de grootste meren van Schotland met talloze eilanden en
een prachtige natuur die het meer omgeeft. Daarna rijdt u verder langs de oevers van het meer en door het
prachtige Trossachs National Park en via Bridge of Orchy naar Glencoe en Fort William, aan de voet van de
Ben Nevis, Schotland´s hoogste berg. Onderneem onderweg zeker eens een wandeling of bezoek in Fort
William het Glenfinnan Monument of Neptune´s Staircase. Overnachting in de omgeving van Fort William.
Dag 3: Fort William - Loch Ness - Inverness - Aviemore(160 km)
Vanuit Fort William rijdt u verder in noordoostelijke richting door de Great Glen richting Inverness. Onderweg
rijdt u langs het Caledonean Canal, de waterweg tussen Fort William en Inverness, waar Loch Ness een deel
van uit maakt. Langs de oevers van Loch Ness hebt u een mooi zicht over het meer en wie weet kom je
"Nessie" tegen ? Stop zeker ook eens aan Urquhart Castle, aan de oever van Loch Ness en wandel eens
door Inverness voor u zuidelijk richting Aviemore en de Cairngorms gaat. Overnachting in de omgeving van
Aviemore.
Dag 4: Aviemore - Tay Forest Park - Pitlochry - Perth (200 km)
Tussen Aviemore en het Tay Forest Park kan u stop overwegen aan de Dalwhinnie Whisky Distillery. Hier
kan u de distilleerderij bezoeken en een whisky proeven. Daarna verlaat u de A9 en rijdt u richting Tay Forest
Park waar u mooie wandelingen kan maken en dan via de zuidkant van het park langs Loch Tummel naar
Queens View kan rijden. Hier heeft u een ongelofelijk uitzicht op Loch Tummel. In het visitor centre kan u
terecht voor een hapje of u rijdt verder naar Pitlochry en geniet van de typische Schotse gezelligheid. Niet zo
een wandelaar maar liever wat cultuur op uw programma ? Bezoek dan net voor Perth Scone Palace.
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Overnachting in de omgeving van Perth.
Dag 5 : Perth - Edinburgh (70 km)
Vandaag kan u onderweg naar het zuiden Dunfermline bezoeken. Deze stad was de tot 1603 de hoofdstad
van Schotland. De ruïnes van de abdij en het paleis uit de 12de eeuw roepen het koninklijke verleden op en
beheersen de stad. In de abdij liggen histoische figuren zoals Malcolm III en Robert the Bruce begraven.
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 een
combinatie worden bevestigd bij reservatie.
- Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren in kamer met badkamer
- Hotels: verblijf in *** hotels zoals bv Culcreuch Castle, Golden Lion Hotel, Alexandra Hotel,
Craiglynne Hotel en Fishers Hotel
- Mix: 1 nacht bij particulier, 1 nacht in een 3*hotel, 1 nacht in een 4*hotel en 1 nacht in een
Manor/Castle.
- Manors/Castles: verblijf in landhuizen of kastelen zoals bv Roman Camp, Corriegour Lodge, Crieff
Hydro. In de regio Aviemore wordt door een gebrek aan manors een 4* hotel geboekt.

Prijs per persoon voor 4 nachten op basis van dubbel/triple kamer
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/Groot-Brittannie/Schotland/autorondreis_taste_of_scotland_4_dagen.html .
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte
Inbegrepen:
4 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, een 1u cruise op Loch Lomond, een reisgids
´Schotland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW.
Niet inbegrepen:
Vervoer, ferry´s, inkomgelden, middag- en avondmalen, persoonlijke uitgaven.
Rondreis in B&B
Rondreis in 3* Hotels
Rondreis in Mix
Rondreis in Manors
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