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Met o.a. Shetland, Orkney en de Highlands

11-daagse REIS naar
SCHOTLAND
Vertrek:
WOENSDAG 28 JULI 2021
Thuiskomst:
ZATERDAG 07 AUGUSTUS 2021

€ 2.290,00 p.p.

inclusief entreegelden

Op deze reis laten wij u het
mooiste zien wat Schotland
te bieden heeft. Want dit
land is gezegend met een
prachtige natuur. Soms
lieflijk, maar zeker in de
‘Highlands’ ook erg ruig met
daarnaast mooie meren en
sprookjesachtige kastelen.
Op deze reis bezoeken we niet
alleen de Highlands, maar ook
de bijzondere Shetland- en
Orkneyeilanden. Tel daarbij
de bijzondere verhalen over
de clans en de Schotse historie
op en deze reis belooft een
heel bijzondere te worden.

THE BEST OF SCOTLAND
1e dag: Woensdag
Vanuit Zeeland vertrekken we in de
loop van de dag en rijden we met
een mooie route richting IJmuiden,
waar we eind van de middag
inschepen op één van de schepen
van DFDS voor de overtocht naar
Engeland. U heeft aan boord een
prima diner en de beschikking
over een buitenhut.
2e dag: Donderdag
Na het zeer uitgebreide
ontbijtbuffet aan boord arriveren
we in Newcastle. Na het
ontschepen rijden we langs de
Engelse oostkust en via onder
andere het natuurreservaat Holy
Island komen we Schotland binnen.
Dan nog een klein stukje naar
Edinburgh. Een deel van de middag
is gereserveerd voor deze leuke
stad. Tijdens een sightseeing
maken we kennis met het mooie

centrum, de vele pleinen met
prachtige Georgian- en Victorian
Houses en zien we Edinburgh
Castle. Diner en overnachting
in Edinburgh.
3e dag: Vrijdag
Vanmorgen vangen we nog een
laatste glimp op van Edinburgh en
rijden noordwaarts richting
Dundee. Vervolgens door de
Angus, een lieflijk en dunbevolkt
gebied, waar rust heerst en de
glooiende heuvels naadloos
overgaan in de zee. In de loop
van de middag arriveren we in
Aberdeen, waar we inschepen
voor de oversteek naar de
Shetland eilanden. Diner en
overnachting aan boord.
4e dag: Zaterdag
Na het ontbijt aan boord arriveren
we op de ongeëvenaarde

Shetlands, een archipel van meer dan
100 eilanden. Niet alleen de Vikingen
hebben hun stempel gedrukt op
Shetland, sporen van oude volkeren
gaan terug tot de eerste Neolithische
kolonisten. Mooi ruig en heerlijk
afgezonderd, de Shetland-eilanden
hebben een landschap dat nergens
anders ter wereld terug te vinden is.
Denk maar aan kilometers
adembenemende kustlijn, omzoomd
met ongerepte stranden en
kristalheldere, levendige blauwe
oevers. Dan hebben we het nog niet
eens gehad over de glinsterende
fjorden, met heide begroeide
veenlanden, monumentale
rotsformaties en torenhoge kliftoppen,
gebeeldhouwd door duizenden jaren
wind, zee en zand. We gaan het
vandaag allemaal meemaken.

van het harde leven vroeger en nu
op de eilanden. Ook nemen we een
kijkje op Sandness Hills en genieten
van het uitzicht op, de door de
natuur getekende, kustlijn van de
West Burra’s. Aan het eind van de
middag maken we de oversteek van
Lerwick op de Shetlands naar Kirkwall
op de Orkney eilanden. Aan boord
hebben we een diner en laat in de
avond arriveren we bij ons hotel
voor de overnachting.
7e dag: Dinsdag
We verblijven de hele dag op de
Orkney’s. Met zijn unieke cultuur en
geschiedenis heeft Orkney een sterke
eigen identiteit. Orkney is het grootste
eiland en heeft het hoogste
bevolkingsaantal. Het wordt ook
wel het Mainland genoemd. Aan de
oostkust van het Mainland ligt

Toeslag éénpersoonskamer: € 445,00
Kirkwall, de oude hoofdstad van
Orkney, met zijn Viking kathedraal,
vissershaven en distilleerderij. De
andere grootste haven en stad van
het archipel, Stromness, bevindt zich
in het zuiden van West Mainland.
Bekroonde stranden, fantastische
fauna, dramatische pijlers in de
branding en ruige kliffen. Het belooft
een heerlijke dag te worden.
8e dag: Woensdag
We vertrekken vandaag uit het hotel
en maken in de loop van de morgen
de oversteek naar Scrabster, in het
uiterste noorden van Schotland.
Na aankomst rijden we dwars door
de Highlands. De Hooglanden zijn

5e dag: Zondag
We doen het vandaag heerlijk rustig
aan. We ontbijten wat later en daarna
trekken we er weer op uit om een
ander deel van de eilandengroep te
verkennen. We rijden prachtige routes
over smalle wegen met mooie
vergezichten. In de loop van de
middag zijn we terug in Lerwick
en heeft u nog wat vrije tijd.
6e dag: Maandag
Ook vandaag blijven we nog een
poosje op de eilanden en rijden we
mooie routes. Ook brengen we nog
een bezoek aan het interessante
openluchtmuseum. Hier zien we veel
Busprogramma 2021 | 53

24
Intensiteit:

3-4

• Ontspannen programma
• Af en toe wandelen en
• bootovertochten

1

11-daagse REIS naar
SCHOTLAND
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotel - en Ferryinfo:

omringd met een spookachtige,
mysterieuze lucht en de turbulente
geschiedenis van deze regio heeft
enkele van de mooiste en meest
romantische kastelen ter wereld
achtergelaten. Maar vooral de ruige
natuur is wereldberoemd. De mooie rit
eindigt bij ons mooie hotel in Pitlochry
voor diner en overnachting.
9e dag: Donderdag
Er staat ons vandaag een prachtige
excursie te wachten. Allereerst rijden
we over de Cairnwell, een bergpas die
de Highlands en Lowlands historisch
scheidt. Dan langs Braemar door de
prachtige woeste natuur van de
Hooglanden naar Devil’s Elbow.
Vervolgens langs Balmoral Castle naar
Tomintoul, in het noordelijk deel van
het Cairngorms National Park. Het is de
hoogstgelegen plaats in de Schotse

Hooglanden en wordt ook wel ‘het
Whiskeydorp’ genoemd. Het ligt
namelijk aan de bekende Whiskey Trail.
Vervolgens keren we door de Cairngorm
Mountains terug naar Pitlochry.
10e dag: Vrijdag
Na een stevig ontbijt verlaten we
Pitlochry. We rijden zuidwaarts langs
Glasgow naar het beroemde Gretna
Green voor een bezoek aan de
Blacksmith. Gretna Green is een zeer
lieflijk dorpje waar jaarlijks 5000 (!)
huwelijken worden voltrokken en dat
nabij de grens gelegen is. In de loop van
de middag arriveren we in Newcastle
voor de oversteek naar Nederland.
Aan boord uiteraard een diner en
verblijf in buitenhutten.
11e dag: Zaterdag
Na ontscheping rijden we terug naar
Zeeland. Alvorens u weer thuis te
brengen gebruiken we gezamenlijk
een warme lunch ter afsluiting van
deze bijzondere reis.

Hotelinfo:
We verblijven op deze reis in prima hotels,
waar het u aan niets zal ontbreken. Alle
kamers zijn voorzien van modern comfort,
zoals bad/douche, toilet, telefoon, televisie.
Dagelijks heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet
en een dinerbuffet of een diner. Orkney kent
alleen kleine en middelgrote hotels. Indien de
groep zal bestaan uit meer dan 30 personen,
dan zullen we in 2 hotels overnachten.

28/29 juli:
DFDS IJmuiden - Newcastle
29/30 juli:
Hotel Houston Edinburgh - Schotland
30/31 juli:
Northlink Aberdeen - Lerwick
31 juli/02 augustus:
Shetland Hotel Lerwick - Schotland
02/04 augustus:
The Albert Hotel Orkney - Schotland
04/06 augustus:
Hotel Atholl Palace Pitlochry
- Schotland
06/07 augustus:
DFDS Newcastle - IJmuiden

Wist u dat van Oeveren
ook een zeer professioneel reisburo heeft?
Travel XL reisburo van Oeveren heeft
inmiddels bijna 40 jaar ervaring met het vinden en
samenstellen van de reis die bij u past!

Wij helpen u graag bij het
vinden van de reis
die aan uw wensen voldoet!

Bij Travel XL reisburo van Oeveren kunt u terecht voor
alle reizen, bijvoorbeeld:
- Zonvakanties
- Cruises
- Autovakanties door heel Europa
- Stedentrips
- Overwinteren
- Vliegtickets
Denkt u eens aan:
- Een ontspannen zonvakantie
op een Canarisch eiland
- Een langlaufreis naar
het sfeervolle Oostenrijk
- Een 51-daagse cruise
vanuit Rotterdam naar Kaapstad
- Een indrukwekkende privé-rondreis op Bali
- Een fietsvakantie op uw eigen tempo
langs de Donau

Dam 3 - Zierikzee 0111-451000 reisburo@vanoeveren.nl
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