Schotland vakantie
De eerste week
Dag 1
Inpakken en wegwezen dag. We vertrekken rond 14:30 uur en zijn mooi op tijd zonder
files bij de boot in IJmuiden. Om 16:30 uur inschepen, hut opzoeken en de boot
verkennen.
We vieren de start van de vakantie met een cocktail Misty in de bar, nadat we hebben geboekt
voor een tafel voor de eerste zitting om 18:00 uur. Lekker buffet met warm en koud eten. We
hebben erge slaap en duiken om 22:00 uur in bed.

Dag 2
Om half 7 op en om half 8 ontbijt. Ook weer een goed buffet met allerlei lekkers. Om
10:00 uur leggen we aan in Newcastle.
Via de A1 naar het noorden . Bamburgh Castle is de eerste stop en het eerste van een
lange rij kastelen en ruines die we zullen bezoeken deze vakantie. We lopen rond het kasteel
en bekijken het dorpje. Koffie met gebak en dan geld halen in Seahouses.
De tweede stop is Holy Island met Lindesfarne Priory en Castle. Ruim op tijd terug over de
causeway, welke bij hoog water onderloopt, zijn we rond 16:30 uur in Edinburgh. Jury's Inn kent
onze boeking niet ..... , maar hebben wel een kamer(!). We verkennen de buurt (o.a. Royal Mile)
en eten bij de Pizzahut. Na nog wat TV kijken (Henin verslaat Clijsters op Roland Garos) willen
we gaan slapen. Dat gaat moeizaam, want we hebben een kamer boven de pub met live
muziek en een vrijgezellenfeest met luidruchtige types tot 4 uur (!) in de ochtend. Tussendoor
slapen we nog wel een beetje.

Dag 3
Uit de wolken miezert het ook veel vandaag. We gaan om 10:30, na een goed ontbijt, op
pad en zijn tegen 17:00 uur weer terug. Dan hebben we al veel van Edinburgh gezien:
Royal Mile, West Princessstreet Gardens, New Town, met Rose Street, Princess Mall, George
Street, Vervolgens Edinburgh Castle, "Tartan Weefcentrum", Woolen Mill (cashmire sjaal).
Lunch bij Starbucks Cafe. Nu een biertje en plannen voor morgen en daarna maken. Aangezien
we in B&B willen overnachten kunnen we nog kiezen waar we heen gaan ...

We hebben een Historic Scotland Explorer Pass aangeschaft en weten straks dus alles van de
geschiedenis van Schotland ;-)
Lekker avondeten (zalm) in het hotel en niet te laat slapen. Deze keer een rustige nacht, we
kunnen doorslapen.

Dag 4
Om 8:30 uur gooien we wat geld in de parkeerautomaat. Om 10:00 uur "moeten" we
wegwezen. Dat lukt! We gaan op bezoek bij de koningin op de Brittania. Ze is niet thuis
..., dus doen we de toer over het schip. Er worden wat vreemde gewoontes op na
gehouden op het schip, wat vooral stijf staat van het protocol. Van luxe cabines voor het
koningshuis tot krappe stapelbedden voor het "voetvolk".
We slaan nog wat eten in voor een pick-nick in de Botanical Gardens, ons volgende reisdoel.
We parkeren opnieuw gratis, een bijzonderheid in Edinburgh en bezoeken een fraaie tuin met
leuke, echt oude, kassen en de kleurrijke rotstuin. Ook veel duiven en grijze eekhorns.
Na terugkeer in het hotel nog even de Royal Mile de andere kant op gelopen tot Holyrood
House. Het huis is gesloten wegens hoog bezoek: de Duke of Rothesay oftewel Prince Charles
We eten opnieuw in het hotel. Deze keer prima biefstuk met Moondarra wijn.

Dag 5
Zon met af en toe een bui vandaag. We gaan om 9:30 uur op pad naar Stirling Castle.
Leuk kastel wordt opgeknapt met kleden aan de wand, welke nu ter plekke worden
geweven.

Via binnendoor weggetjes met veel bloeiende "gorse", rhodondendron en brem naar Drummond
Castle Gardens. Een schitterende formele tuin met veel fraai gesnoeide beukenhagen en taxus
bomen. Hier zien we ook ons eerste wild. Op de heuvel loopt een ree te grazen.

Langs opnieuw wat kronkelwegen en een ommetje arriveren we in Perth. We overnachten in
Creswick B&B, eten in de carvery en een wandeling langs de rivier besluit deze dag.

Dag 6
Opnieuw een Historic Scotland dag. Na het ontbijt met Zwitsers en Engelsen aan tafel
rijden we via Dundee (Discovery zeilschip) naar Arbroath. We bekijken daar de abbey
(of wat er van over is) en steken weer wat op van de oude koningen en koninginnen van
Schotland. We doen wat boodschappen en tappen geld. Vervolgens naar de kliffen. Na de
lunch wandelen we over de kliffen met veel kleur van de sea-pink, sea-campion, rolklaver,
koekoeksbloem etc.
Dan via Montrose naar Edzell voor een ruine met tuin. Leuke tuin met symmetrische
buxusbeplanting en een interessant kasteel / woonhuis.
Net voor zes uur zijn we bij de VVV in Stonehaven en vinden en plek om te slapen. We dineren
in de pub (lasagna met patat...). Na het eten naar onze B&B en dan, met dank voor de tip van
de VVV dame, naar Crawton en het Fowlsheugh Nature Reserve. Vele duizenden vogels
nesten hier op de rotsen en vissen in de zee: alken, zeekoeten, papagaaiduikers,
drieteenmeeuwen en stormvogels. Het leukste waren de alken op drie meter afstand op de
klifrand(!) Tegen elf uur gaan we slapen in Dunnottar Farm (vlakbij het kasteel)

Dag 7
Deze keer nieuw-Zeelanders aan het ontbijt. We gaan naar Aberdeen. Een wat grauwe
stad waar we even rondkijken, wat boodschappen inslaan en koffie drinken. Rond 12:30
uur weer verder
We stoppen bij Crathes Castle gardens and Estate, entree 9 pond p.p.(!). We gaan toch maar
naar binnen. Wellicht komen we met een 10 dagen kaart (17 pond p.p.) van de National Trust
for Scotland toch nog aardig uit. Het kasteel ziet er goed uit, deels ingericht en leuke plafond
schilderingen. De tuin is keurig en het blijkt dat de taxus weer prima uit loopt wanneer je die flink
(tot op het kale hout!) terugsnoeit.
Rond half zes zijn we in Breamar. Via de VVV een leuke B&B geboekt voor twee dagen.
Iedereen adviseert de bistro The Gathering en dat blijkt een goede keus. De ingeslagen
broodjes bewaren voor de lunch morgen... De Amerikanen uit St. Louis aan de tafel naast ons
kunnen beter met de wijn overweg als wij ... hoewel ...

De tweede week
Dag 8
De dag begint somber met regen. We besluiten dan maar binnen activiteiten uit te
zoeken. Morgen wandelen en we blijven een nacht langer. Na een uitgebreide
behandeling van alle wandelmogelijkheden rond Breamar door de heer des huizes aan
het ontbijt gaan we op weg naar Royal Lochnagar Distillery, nabij Balmoral Castle. We doen de
rondleiding en "nose" verschilende whiskey's (= water of life). Dan verder naar Craigievar
Castle. Lunch op de parkeerplaats. Eerst de woodlandwalk gedaan en dan het kasteel. Een
guided tour en we hebben ons geld eruit wat betreft de 10 dagenkaart, want ook deze
bezienswaardigheid heeft het prijskaartje van 9 pond. Wel een fraai kasteel met mooi
gepleisterde plafonds. Via binnendoor weggetjes naar Ballatar waar we wat inkopen doen. Het
avondeten houden we vandaag eenvoudig (zelfgemaakte tuna sandwich, yoghurt toe). We
rijden naar de Lin of Dee en zien onze eerste edelherten, gelijk een grope van 30 stuks. Diner
met zicht op de Dee. Na een kop koffie / thee nog even een rondje hertem kijken. We zien wel
100 stuks op de hellingen tussen de heide. Ook nog 2 reeeen . Verder scholeksters en een
wulp, gevlekte orchis en kartelblad in de berm, her en der veenpluis. Vetblad en
vleugeltjesbloem zagen we al bij de Lin of Dee.

Dag 9
Vandaag een wandeldag. We knopen een aantal wandelingen rond Breamar aan
elkaar, zodat we een tocht van 12 km maken. Eerst wat op en neer door berken /
juniperusbos met bosbes ondergroei. De open stukken zijn heide. Vervolgens langs de
Dee en Clunie Water een beetje saai, maar wel de "dipper" (waterspreeuw) gezien(!). Tot slot
nogal steil omhoog naar Craig Choinnich met prachtig uitzicht. Het pad gaat eerst door dennen /
larix bos. Bovenop weer heide. We halen eten (cheesburger en chips) bij de Hungry Highlander
en eten het buiten opde bank op. Dan een wandelingetje om herten te kijken, maar we zijn te
vroeg. Dan maar een wandelingetje en TV kijken (Empire strikes back). Ook wat kleine
mankementen: de een allergisch voor activiteiten ;-) met benen onder de rode vlekken na het
wandelen en de ander zijn hoofd verbrand.

Dag 10
Op tijd op met Engelsen en Schotten aan tafel. Vandaag naar het noorden dwars door
de Cairngormes. Schitterende weg door bos en hoger op heide, fraaie uitzichten, maar
soms net een 8 baan. Na het agrarische gebied was Breamar erg bosrijk, nu dus heide
en rond Nairn (onze eindbestemming van vandaag) weer agrarisch. Het gebied is ook populair
bij konijnen. Er liggen er veel dood langs de weg ... En ook voor skiers. We zien verschillende
liften. Stop in Grantown on Spey voor geld, benzine en koffie. Dan verder naar Dallas Dhu
Historic Distillery bij Forres. Een oude whiskey distelleerderij, nu een museum. Leuke
rondleiding (koptelefoons) en een slok whiskey. Nu ook de Historic Scotland pas terugverdient.
Vervolgens naar Brodie Castle, waar we eerst lunchen aan de picknick tafel op de

parkeerplaats. Het kasteel heeft veel schilderijen, ook Nederlandse, waaronder het interieur van
de Laurenskerk in Rotterdam rond 1600. Ook een aantal leuke plafonds. Tot slot voor het
opzoeken van een B&B nog even shoppen in Brodies Countryfare en we scoren wat placemats
met .... kastelen (!) We kiezen een B&B uit ons B&B boek. Wanneer we denken dat er nu echt
geen mens meer woont aan de Lochloy Rd staat daar de B&B. Enthousiaste vogelaars
ontvangen ons met een kop thee. Na het avondeten (zalm met pasta) nog even een
strandwandeling bij Colbin Sands en Forest. Terug in de B&B krijgen we de kamerdeur niet
open, want die is van binnen uit op slot. Met ladders via het dakraam naar binnen. Dat was nog
nooit gebeurd! Tegen 23:00 uur slapen, want om 8:30 uur weer ontbijt.

Dag 11
Bij het ontbijt regent het, maar als we vertrekken is het al weer froog. Eerst Fort George
bezoeken (na de eerste highland cattle beesten in de wei). We zien geen dolfijnen, maar
wel een, nog in gebruik zijnd, fort. Dan naar de aanleiding voor de bouw van Fort
George, de slag bij Culloden. Het battlefield is een fraai heideveld met orchideen, "gorse" en
nog veel meer planten. ook lopen er schapen. Verder bordjes met waar wie stond en waar die
omkwamen in een slagh die 1 uur duurde. We lunchen wat in het visitorcentrum en gaan dan
naar de derde(!) activiteit met onze Historic Scotland Pass voor die dag: Urquhart Castle. Ook
hier een visitorcentrum en een film. Verder een fraaie ruine aan Loch Ness. Om 17:00 uur
besluiten we verder te rijden langs Loch Ness en dan naar Isle of Skye te gaan. We vinden een
B&B in Invermoriston. Lekker avondeten (kip met honing/mosterd saus) en een wandeling naar
de "watervallen" besluiten deze dag.

Dag 12
Beginnen met regen en eindigen met zon. Op weg naar Skye via de fraaie weg door
Glen Moriston en Glen Shie langs Loch Cluanie. In een uur zijn we bij Eilan Donan
Castle. Voor 4.50 pond bekijken we ook de binnenkant. We lunchen simpel op een
bankje in Lochalsh Woodland Park. We worden opgevreten door de "midgets". Dan verder naar
Portree op Skye. Het vinden van een B&B blijkt toch lastig. Er zijn er vele, maar om een of
andere reden hebben ze allemaal al "no vacancies" om 16:00 uur. Uiteindelijk komen we in
Bernisdale uit, zo'n 10 mile buiten Portree. Voor het avondeten toch weer op-en-neer naar dit
havenplaatsje. Vooral de toetjes zijn erg lekker.

Dag 13
Een druilerige dag, dus we starten rustig aan. We maken een rondje Trotternish. Nu en
dan is het even droog en schijnt zelfs de zon, maar even later weer regen en vooral
veel, harde, wind. We stoppen bijDuntulm Castle, maken een ommetje bij het Flora
MacDonald monumenten stoppen bij Kiltrock. Terug in Portree een bezoek aan het Aros
Centre: shop, restaurant, RSPB met zeearenden en reigers life in beeld + een korte film over
het Skye landschap. Na een kop thee doen we om 16:30 uur nog een boswandelingetje. Het
blijft droog in het dennenbos met ondergroei van vrouwenvaren(?), mossen, en Oxalis
acetocella. Hier en daar eikvaren en twee soorten nagelkruid (Geum rivale en G. urbanum).
Rond 18:00 uur hebben we voldoende trek voor diner in Cuillin Hotel. Een prima keus. Terug in
onze B&B nog thee en TV kijken (Sky TV met vele verschillende kanalen) en het regent nog
steeds ..... Bijzonder: basaltpilaren van Kiltrock + waterval en de reigerkolonie

Dag 14
Opnieuw een dag met veel gezichten wat betreft het weer: dan schijnt de zon en is het
warm, dan weer bewolkt en koelt het af, dan giet het van de regen en kan je beter
binnen zitten en dat allemaal binnen 5 minuten en dan hebben we het nog niet over de
harde wind die je uit je jasje blaast. We maken opnieuw een rondje en verkennen deze keer
Vaternish, Dunvegan, Duirnish en Minginish. Achtereenvolgend een nog gesloten galery en pub
in Stein, het dure Dunvegan Castle (6 pond 50) zien we wel, maar gaan we niet binnen,
zeehonden (grey seals) zien we vanaf de weg, Colbost stelt niet veel voor, maar heeft een zeer
luxe restaurant The Three Chimneys, waar wij enkel van het toilet gebruik maken. Nabij Caroy
lunchen we in de auto en is het uitzicht fraai als het droog is en de zon schijnt. Nabij de afslag
naar Carbost zien we 2 steenarenden zweven. Eerder zagen we er ook al een een duik maken
en met prooi weer boven komen(!) We ruiken de Talisker Distillery, maar gaan niet naar binnen
toe. Terug in Portree hebben we weer een ruig stuk Skye gezien met veel heide en veen, een
enkel bos en fraaie lochs (baaien van de zee in dit geval). We kijken nog weer even rond in het
Aros Centre, doen nog wat inkopen bij de COOP en eten simpel op onze kamer: broodjes met
cup-a-soup. De tuin van onze B&B is een bron van nieuwe waarnemingen van vogels: sijs,
putter, koolmees, naast de al vermelde vink, heggemus, groenling, roodborst, merel, huismus,
Turkse tortel, bonte kraai en dat allemaal terwijl vrouwlief ligt te slapen en zich er toch tegenaan
bemoeit met "je moet wel zeggen dat er voer hangt" ..... Nog even een ommetje in de buurt en
nog wat praten met Jim en Mary en dan om 23:00 uur slapen.

De derde week

Dag 15
Reisdag van de groene kale heuvels van Skye naar de groene beboste heuvels rond
Fort William. Koffiestop en benzine te Invergarry. Late lunch bij Neptune's Staircase te
Banavie. Boten op en neer de sluizen in het Caledonian Canal.
Infocentra VVV, Ben Nevis en Glen Nevis dan een B&B om de route te plannen voor de laatste
week. We eten in de Ben Nevis Pub. Ommetje door de Highstreet met de Fort William jeugd die
een avond uit zijn al zingend en uitgedost in koele kleding .....

Dag 16
Een somber regendagje. We rijden naar het eind van Glen Nevis, maar het regent nog
steeds, dus de wandeling slaan we over.
We rijden via Kinlochleven naar Glencoe. Een fraaie weg. Het visitorcentre is een
bezoek waard en we nemen soep met een broodje. Dan verder door de fraaie glen. Hoge
groene heuvels, maar zonder top ... door de laag hangende bewolking.
Dan verder langs Loch Lomond en vinden een B&B in Tarbert. Avondeten op onze kamer en TV
kijken (Starwars: Return of the Jetti en MIT)

Dag 17
Na het ontbijt op weg naar het zuidelijkste puntje van Loch Lomond: Balloch. Een drukte
van belang vanwege een hardloopwedstrijd. We kijken wat rond en stappen om 11:30

op de boot voor een toer Loch Lomond van een uur Leuk, maar niet enerverend. Dan op naar
Dambarton Castle op een hoge vulkanische rots, dus veel trappen lopen. Dat maakt hongerig,
dus hebben we een late lunch op de picknick plaats met zicht op zee en het kasteel.
Een B&B zoeken in Glasgow is lastig. Uiteindelijk vinden we er een in Stepps. We eten bij
Brewsters en ontdekken bij de James Bond film een trein in de achtertuin ... zien of we kunnen
slapen ....

Dag 18
Dagje Glasgow. We hebben om 9:55 uur de trein naar Queensstreet Station. We
beginnen met de Glasgow City Tour en zien zo de "belangrijkste" bezienswaardigheden.
Later die dag doen we de tour nog een keer (kaartje is zelfs 2 dagen geldig, hop-onhop-off) en het leuke is dat de verschillende gidsen ook verschillende verhalen hebben.
Na het eerste rondje wandelen langs de shops (Argyle Street en Buchanan Street), daarna de
kathedraal, St. Mungo Museum of Religious Life and Art, Provands Lordship. Tussendoor wat
lunch en koffie bij Mark & Spencers. Diner i een pub (lasagna). Rond 20:00 uur weer terug in de
B&B

Dag 19
Ons culturele dagje met bezoek aan de Burell Collection en Pollock House. De
uitgebreidde verzameling van Burell (Egyptisch, Chinees, schilderijen, complete
portalen, gebrandschilderde ramen, (wand)tapijten etc.) in een fraai vormgegeven
gebouw is weer de moeite van een bezoek waard. Pollock House, inclusief filmploeg van de
BBC voor opnamen voor een nieuwe serie Revolver, is ook aardig. De tuin van Pollock Park
lopen we door en komen zelfs een doedelzakband van de Strathclyde Police tegen.
Op de terugweg nog even stoppen en een ommetje bij een meertje nabij Stepps. We zien vele
watervogels waaronder 3 soorten ganzen. Eten bij Best Western en dan dit verhaal schrijven.

Dag 20
Vandaag ontbijt met Italianen en dan op weg naar het zuiden. We stoppen al vrij snel bij
Bothwell Castle, of liever de restanten van dit 13e eeuws kasteel. Dan verder naar
Dumfries. Volgens onze gastvrouw in Stepps is het daar leuk. We bekijken Sweatheart
Abbey en de New Abbey Cornmill. Deze laatste is een watermolen. We hebben nu 12 Historic
Scotland properties bekeken. Nog even naar de kust bij Carsethorn. Erg rustige plek met zicht
op het wad. We vinden overnachting in Gretna. We eten ons diner op een bankje voor de kerk.
Daarna een wandeling naar de bijna drooggevallen rivier (het is eb). Erg warm dus een pintje
bier gaat er wel in. Op tijd slapen.

Dag 21
Laatste dag en die belooft zonnig en warm te worden. Het laatste stuk naar Newcastle
rijden we langs de Hadrian Wall (langs de B6318) en stoppen een paar keer voor een
kijkje op de restanten van Romeinse forten en de muur. Bij Housesteads de beste kijk
en het fraaiste fort, hoewel het eigenlijk een flinke hoop stenen is ...
De weg likt soms een 8-baan (blind summit, large dip) door een fraai landschap met mooie
uitzichten. Rond 16:00 uur zijn we bij de boot. Op de boot is het dan 17:00 uur. Rond 18:30 is
toch nog iedereen op de boot, inclusief een grote groep motorrijders op weg naar Assen (TT).
We drinken voor en na het eten (buffet) nog een cocktail, kijken wat rond en gaan tegen 23:00
slapen.

Dag 22
Om 7:00 uur op. Ontbijt. Om 9:30 uur legt de boot aan. Over erg drukke weg naar huis
en we zijn om 11:215 uur weer thuis. Uitpakken, de was, foto's weg brengen,
boodschappen. 's-Avonds sauna. Einde vakantie. In totaal hebben we zo'n 2600 km
gereden.

dag

Temp Overnachting
Plaats
Celcius Pond en Euro
zon
25
Boot
zon
23
50
75,00 Jurys Inn / Edinburgh
wolken en een bui 18
50
75,00 Jurys Inn / Edinburgh
zon
23
50
75,00 Jurys Inn / Edinburgh
zon en een bui
18
18
25,70 Perth
zon
20
22
31,42 Stonehaven
zon en een bui
19
22
31,42 Breamar
zon en een bui
15
22
31,42 Breamar
zon
21
22
31,42 Breamar
bewolkt
20
18
25,70 Nairn
bewolkt later zon 20
20
28,56 Invermoriston
bewolkt
16
20
28,56 Bernisdale
regen
15
20
28,56 Bernisdale
regen
14
20
28,56 Bernisdale
regen
16
19
27,13 Fort William
regen
12
22,5 32,13 Tarbet
bewolkt
18
22,5 32,13 Stepps / Glasgow

Datum Weer

01 vr 6-jun
02 za 7-jun
03 zo 8-jun
04 ma 9-jun
05 di 10-jun
06 wo 11-jun
07 do 12-jun
08 vr 13-jun
09 za 14-jun
10 zo 15-jun
11 ma 16-jun
12 di 17-jun
13 wo 18-jun
14 do 19-jun
15 vr 20-jun
16 za 21-jun
17 zo 22-jun

18 ma 23-jun
19 di 24-jun
20 wo 25-jun
21 do 26-jun
22 vr 27-jun

bewolkt later zon
zon
zon
zon
zon

20
20
23
24
29

22,5 32,13
22,5 32,13
21
29,99

Stepps / Glasgow
Stepps / Glasgow
Gretna
Boot
Thuis

