Lowlands Whisky Tour
4 dagen/3 nachten

PAUL TOMKINS VisitScotland SCOTTISH VIEWPOINT
INBEGREPEN: bezoek Glengoyne en Auchentoshan distilleerderijen met degustatie en een
documentatiemap
Dag 1: Drymen (90 km van Edinburgh)
Drymen ligt aan de rand van het Queen Elisabeth Forest Park waar u vanuit het startpunt in Aberfoyle
heerlijke wandelingen kan maken over bewegwijzerde routes. Overnachting in een B&B of hotel in de regio
Loch Lomond and the Trossachs.
Dag 2: Bezoek zuidelijk distilleerderijen
Ontbijt in het hotel of de B&B. U begint de dag met een rit naar de Glengoyne distilleerderij, de meest
zuidelijke van de Highland distilleerderijen. Dit bedrijf kreeg voor het eerst een vergunning om whisky te
maken in 1833. Het is de distillereerderlij het kortste bij Glasgow. Gelegen in de Campsie Hills haalt het zijn
water van een waterval. Dit is de enige distilleerderij die geen turf gebruikt in zijn productieproces. Tijdens
een bezoek aan Glengoyne krijgt u de mogelijkheid om de whisky te proeven.
Later op de dag kan u een cruise maken op Loch Katrine in Clan MacGregor land en de Trossachs. Dit meer
werd in 1859 aangelegd als waterreserve voor Glasgow en doet ook vandaag hiervoor nog dienst. Het water
van dit meer is zeer zuiver. Maak een boottocht met de SS Sir Walter Scott, de enige nog varende stoomboot
in een regelmatige lijn in Schotland. De boot werd gebouwd in 1899 en vaart op het meer sinds 1900.
Overnachting in een B&B of hotel in de regio Loch Lomond and the Trossachs.
Dag 3: Auchentoshan en Bladnoch
Vandaag staat er nog een distilleerderij op het programma: Auchentoshan.
Auchentoshan ligt aan de voet van Kilpatrick Hills en produceert een zachte en lichte single malt whisky. Er
zijn verschillende rondleidingen per dag en u ziet alle aspecten van het productieproces van graan tot fles en
het werken in een distilleerderij. Overnachting in een B&B of hotel in de regio Loch Lomond and the
Trossachs.
Dag 4: Einde reis
Je kan vandaag je reis verder zetten of terugkeren naar Edinburgh voor de terugvlucht.
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten of vluchten zie Vervoer naar Schotland
Accommodatie
Hotel: overnachting in het Poppies Hotel, The Inn at Strathyre, het Winnock Hotel, BW Buchanan Arms Hotel
of gelijkaardig. Er wordt eerst geprobeerd een van deze hotels te boeken, indien niet mogelijk stellen wij u
een alternatief voor.
B&B: overnachting in een B&B in de Trossachs/Loch Lomond
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBWT1BB/GBWT1HO
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/schotland_whisky_rondreizen/lowland_whisky_tour.html .
Kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.:-50%
Inbegrepen: 3 overnachtingen bij particulieren of in hotel met ontbijt, bezoek aan de Glengoyne en
Auchentoshan distilleerderijen met degustatie, een documentatiemap, btw en bijdrage Garantiefonds reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, maaltijden, andere toegangsgelden en persoonlijke uitgaven.
Lowlands Whisky Tour met verblijf in B&B
Lowlands Whisky Tour met verblijf in hotel
Reservering van deze rondreis kan ook via het reisbureau bij u in de buurt.
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