Whisky proeven in Schotland
Een 8-daagse autoreis
Whisky is de nationale drank van Schotland en tevens het grootste exportproduct.
Deze reis staat in het teken van kennismaken met het gouden levenswater van de Schotten.
Er zijn dan ook 2 whisky proeverijen inbegrepen en bovendien verblijf je 2 nachten aan de rand van het Speyside.
Dit is het gebied waar de helft van alle Schotse distilleerderijen zijn gevestigd en hier kan je de wereldberoemde
'Speyside Malt Whisky Trail' volgen langs de vele stokerijen.
Een reis waarbij je alles te weten komt over de Schotse whisky en dit in een decor van adembenemend
natuurschoon.

Dag 1: Overtocht IJmuiden-Newcastle met DFDS. Overnachting aan boord.
Dag 2: Callander, Poppies Hotel. Ca. 290 km, 1 overnachting.
Om de naam van deze reis kracht bij te zetten reis deze 1e dag in Schotland allereerst naar Glengoyne Distillery. Hier
volg je de 'Wee tasting tour' van 45 minuten, je komt alles te weten over het stoken van deze goden drank en proeft
2 verschillende whisky's. De bestuurder adviseren wij uiteraard om de proefmonsters mee te nemen naar het
overnachtingsadres. Vervolgens rijd je door naar het hotel in het Loch Lomond & The Trossachs National Park. In de
gezellige bar van het Poppies Hotel zijn er diverse soorten whisky te nuttigen.

Dag 3 t/m 4: Aviemore, Cairngorm Hotel. Ca. 160 km, 2 overnachtingen.
Onderweg naar Aviemore adviseren wij je te rijden via de adembenemende natuur van Glen Coe en de gezellige
plaats Fort William, aan de voet van Schotland's hoogste berg Ben Nevis. Aviemore ligt in het ruige Cairngorms

National Park en vlak bij de onder whiskyliefhebbers zeer beroemde route : 'Speyside Malt Whisky Trail'. Aan deze
route bevinden zich tal van bekende whiskystokerijen zoals Glenlivet en Glenfiddich. Bezoek ook het gezellige
Inverness, de hoofdstad van de Hooglanden met het hoog op de kliffen gelegen kasteel.

Dag 5 t/m 6: Pitlochry, Fisher's Hotel. Ca. 100 km, 2 overnachtingen.
Rijd een mooie route door het Cairngorms National Park via het koninklijke Balmoral Castle, het buitenverblijf van
Queen Elizabeth, naar het Fisher's hotel, gelegen in het leuke Victoriaanse plaatsje Pitlochry. Neem een kijkje bij
Queen's View, waar je prachtig uitzicht hebt over Loch Tummel. Bezoek van hieruit het imposante Blair Castle, de
thuisbasis van de Atholl Highlanders, het enige nog overgebleven privé-leger in Europa. Op loopafstand van het hotel
ligt Blair Athol Distillery, bij deze reis is een kortingsvoucher voor een rondleiding inbegrepen. Proef hier de heerlijke
single malt.

Dag 7: Overtocht Newcastle-IJmuiden met DFDS. Ca. 315 km. Overnachting aan boord.
Onderweg naar Newcastle maak je nog een stop maken in de historische hoofdstad van Schotland Edinburgh, waar
je op de Royal Mile vlak bij het prachtige Edinburgh Castle de Scotch Whisky Experience bezoekt (inbegrepen in de

reis) en de 'Silver' tour volgt. Bekijk de collectie van 3500 flessen whisky en proef een glas Scotch Malt Whisky. Er is
niet heel veel tijd in Edinburgh, al ben je natuurlijk vrij om de reis hier te verlengen. Om 17.00 uur vertrek je met de
ferry van DFDS naar IJmuiden.

Dag 8: Aankomst IJmuiden.

Informatie en voorwaarden
Inbegrepen: retourovertocht IJmuiden-Newcastle met DFDS voor 1 auto (max. 1,85 m hoog en 6 m lang) en 2
inzittenden · verblijf aan boord in een binnenhut · 5 nachten verblijf in een kamer o.b.v. logies/ontbijt · entree
Glengoyne Distillery · entree Whisky Experience · reisgids · wegenkaart.
Niet inbegrepen: maaltijden aan boord · evt. brandstoftoeslag.
Vertrekmogelijkheden: dagelijks.
Prijzen 2018 vanaf 539€ pp juni 745€ pp juli en augustus ( minimaal 2 pers in dubbel )

