Arran & Islay, Zuid-Schotse eilandparels
6 dagen/5 nachten

(c)P.Tomkins-Visit Scotland-Scottish Viewpoint
Combineer een bezoek aan twee van de mooiste Schotse eilanden. Deze parels in het Zuiden zijn niet
vergelijkbaar. Arran is echt het beste van Schotland samengeperst in een eiland 35 km lang en 16 km breed.
Goat Fell domineert het eiland en de combinatie van een bergachtig landschap in het noorden en zacht
glooiende heuvels in het zuiden, maakt het eiland ideaal voor wandelaars. Maar dat is niet alles. Op het
eiland vindt u ook mooie dorpjes, golfbanen, oude kastelen, prehistorische staande stenen en een rijkdom
van ambachten, eten, drinken, geschiedenis en cultuur. Islay daarentegen is beroemd om zijn whisky
distilleerderijen en met acht om uit te kiezen, waaronder de beroemde Laphroaig, zullen whisky liefhebbers
niet teleurgesteld worden. Islay heeft een rijk en kleurrijke landschap met zandstranden, torenhoge kliffen,
natuurreservaten en een enorme verscheidenheid aan flora en fauna, waardoor het de perfecte plek is voor
een ontspannen vakantie.
INBEGREPEN: ferryovertochten, een reisgids ´Schotland´ per dossier en een documentatiemap
Dag 1-3: Arran
Vanuit de haven van Ardrossan in Ayrshire neemt u het veer naar Arran. Dit eiland, dat soms ‘Schotland in
het klein’ wordt genoemd omdat het kenmerken heeft van zowel de Schotse Hooglanden als de Schotse
Laaglanden, is al generaties lang een geliefde vakantiebestemming. Een populaire attractie is Brodick Castle,
dat omgeven wordt door een prachtig park, en het eiland heeft ook een mooi erfgoedmuseum. Neem de tijd
om via de kustweg het eiland rond te rijden. U kunt op dit eiland onder andere een whiskydistilleerderij, een
kasteel en prehistorische plaatsen bezoeken. Ga bijvoorbeeld eens kijken bij de indrukwekkende
rechtopstaande stenen op Machrie Moor of geniet van het schitterende berglandschap bij Goat Fell in het
noorden. U kunt op Arran tevens heerlijk verse lokale producten vinden. Volg de Taste Trail en proef ze zelf!
U verlaat het eiland met het veer van Lochranza naar Claonaig. Terug op het vasteland, Kintyre genaamd,
neemt u de B8001 naar het noorden, richting Kennacraig, vanwaar u het veer naar het eiland Islay neemt.
Dag 3-6: Islay
Islay staat bekend om zijn whisky en er zijn heel wat distilleerderijen die u kunt bezoeken. Een daarvan is
Bowmore Distillery, ten noorden van Port Ellen. In het zuidelijke uiteinde bevindt zich naast bekende whisky
distilleerderijen zoals Laphroaig, Lagavulin en Ardbeg ook het Kildalton Cross, een buitengewoon prachtige
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steensculptuur van het vroegchristelijke tijd.
In westelijke richting vindt u het Museum of Islay Life. Rijdt ook eens in oostelijke richting naar Loch Gruinart.
Dit meer ligt in een natuurreservaat met prachtig uitzicht op zee, zeehonden en ganzen in de winter.
Bowmore en Bruichladdich liggen nabij het centrum. Van hieruit zijn een aantal woeste stranden makkelijk
bereikbaar. U verlaat Islay door vanuit Port Ellen naar Kennacraig te varen.

B&B/Guesthouses
Butt Lodge B&B in Lochranza of Dunvegan House in Brodick / Isle of Arran(2n)
Trout Fly Guest House in Port Ellen of Lyrabus Croft BB in Gruinart / Isle of Islay(3n)
Indien deze B&B´s/Guesthouses op Islay volzet zijn worden gelijkaardige alternatieven geboekt.
Hotels
Kildonan Hotel in Kildonan of Kinloch Hotel in Blackwaterfoot/ Isle of Arran (2n)
Ballygrant Inn in Ballygrant of Bridgend Hotel in Bridgend / Isle of Islay(3n)
Ferries
Ardrossan (ten Zuiden van Glasgow) - Brodick (Isle of Arran): 4/5 afvaarten tussen 09.45-18.00, duur 55 min.
Lochranza (Isle of Arran) - Claonaig (Kintyre):09.30/10.45 (niet reserveerbaar), duur: 30 min.
Kennacraig (Kintyre) - Port Askaig (Isle of Islay): 13.00, duur: ca 2u.
Port Ellen (Isle of Islay) - Kennacraig (Kintyre): 09.45, duur: 2u

Verleng uw rondreis met een verblijf in Edinburgh
Voeg voor of na uw rondreis nog 2 nachten Edinburgh toe en geniet van deze heerlijke stad
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
Prijs per persoon voor 5 nachten inclusief ontbijt & lokale ferries
Prijzen en reservaties: Klik hier
Deze reis met kinderen -12j. ? Vraag een offerte
Inbegrepen: Schotse binnenlandse ferries, 5 overnachtingen met ontbijt in het logement van uw keuze, een
reisgids ´Schotland´, een documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Schotland, niet-vermelde maaltijden en dranken, inkomgelden.
Rondreis in B+B / guesthouses
Rondreis in Hotels
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