
 

REISGEGEVENS SCHOTLANDREIS 2018; 28 juni - 9 juli 

 

Jan Bouman en Peter Meijer - buitenlandcommissie 

2018 

Om het bekende zwarte gat te voorkomen, is uw buitenlandcommissie meteen na thuiskomst van de 

Lustrumreis intensief aan de slag gegaan met het komende jaar 2018. Onderdeel van de planning is 

de Hanze tocht naar het noorden van Duitsland. Deel van dit plan was een bezoek aan het grasbaan-

racefestival van Rastede. Welnu, dit gaat helaas (wederom) niet door! 

We waren net klaar met alle excursies, de hotelkeuze en het maken van alle routes toen de 

betreffende organisator de data verplaatste naar die van het Elfstedentocht weekeinde. Een lang 

verhaal kort, volgend jaar wordt de voorjaarsbuitenlandrit een najaarsrit begin September! In de 

volgende Gazette meer hierover. 

COOL SCHOTLAND 2018 

Na onze schitterende lustrumreis naar Kroatië, wordt het weer tijd voor wat verkoeling tijdens onze 

volgende buitenlandreis. De voorbereidingen zijn intussen in volle gang, hoewel gezegd moet 

worden dat e.e.a. niet direct op rolletjes liep. Schotland is een populaire bestemming, zowel voor 

individuele avonturiers als groepen. Volgens de wetten van vraag en aanbod vertaalt zich dat in 

moeizame hotelboekingen en stijgende prijzen. 

Qua reistijd zijn we uiteindelijk uitgekomen op de periode van donderdag 28 juni t/m 

maandagochtend 9 juli 2018. Dit is de warmste periode met het meeste daglicht. Maar uiteraard 

geen garanties wat betreft het weer. Het blijft tenslotte Schotland! 

Gezien de positieve ervaring houden we vast aan 3 nachten per hotel, waarbij de drie hotels grofweg 

op de driehoek Edinburgh, Inverness en Loch Lomond liggen. 

Hoewel veel zaken nog niet vastliggen, ziet het voorlopige programma er als volgt uit: 

● Overtocht per nachtboot van IJmuiden naar Newcastle en de volgende dag doorrijden tot 

Peebles ten zuiden van Edinburgh 

● Uiteraard brengen we van hieruit een uitgebreid bezoek aan de prachtige stad Edinburgh en 

rijden langs gedeeltes van de Schotse oostkust. We verkennen de wat onbekendere Border 

area 

● Maandag rijden we naar het tweede hotel in Aviemore, gelegen in het Cairngorms National 

Park aan de bekende rivier de Spey, ten Zuid-Ooosten van Inverness 

● Vanuit deze locatie verkennen we de indrukwekkende Schotse Highlands met een 

whiskystokerij, Inverness en Loch Ness-Balmoral 

● Het derde hotel ligt nog niet vast, maar zal zich vermoedelijk in de omgeving van Loch 

Lomond bevinden, van waaruit we ritten zullen maken naar the Trossachs en de woeste 

westkust met bekende eilanden als het Isle of Mull 

● Op de laatste zondag rijden we via een mooie route terug naar Newcastle gedeeltelijk langs 

de Hadrian Wall en schepen aan het eind van de middag in op de ferry naar IJmuiden, waar 

we maandagmorgen vroeg hopen aan te komen. 

 



 

Het belooft weer een prachtige reis te worden met veel indrukwekkend natuurschoon, 

steden en kastelen, en uiteraard de nodige whisky stokerijen. Ook de organisatie, de 

routes en de hotels zijn weer van een kwaliteit zoals u die intussen van ons gewend bent. Typical 

British so to say. 

We willen de groep beperken tot maximaal 50 equipes. Daar zich al veel belangstellenden gemeld 

hebben, raden wij u aan om u snel aan te melden (zie Evenementgegevens). Omdat we het aantal 

kamers in de hotels vroegtijdig moeten vastleggen, sluit de inschrijfperiode dit keer eerder dan 

normaal, en wel op 30 november 2017. Houdt hiermee rekening. 

 

EVENEMENTGEGEVENS 

Datum    Van 28 juni t/m 9 juli 2018 

 

Aanmelden uiterlijk  30 november 2017 

Aanmelden via email  buitenland@jdch.nl 

Telefonisch aanmelden  06 2034 6665 (Jan) of 0181 375 984 (Peter – zakelijk overdag) 

Kosten per equipe Ongeveer Euro 4.500 incl. halfpension, enkele excursies, de 

overtochten met nachtboot. Het definitieve bedrag wordt in de 

komende maanden bepaald 

Te voldoen via   NL03 RABO 0 172476380 

Ten name van   Jaguar Daimler Club Holland 

Onder vermelding van   Schotland 2018 

Startlocatie   IJmuiden 

Na aanmelding per email of telefonisch ontvangt u een inschrijfformulier. Uw inschrijving is definitief 

na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier en aanbetaling van Euro 1.000. 

  



 

 

Voorlopige dagplanning  en hotels - Jaguar Daimler Club Holland Schotlandreis 

 

 

Dag Datum  

1 Donderdag 28-6 Nachtboot van IJmuiden naar Newcastle  

 

inscheping 16:00 uur – vertek 17:00 

welkomsdiner aan boord 

aankomst 09:00 volgende dag 

2 Vrijdag 29-6 Rit van Newcastle naar Peebles 

 

overnachting Peebles Hydro***, Peebles 

3 Zaterdag 30-6 Bezoek aan Edinburgh 

 

overnachting Peebles Hydro***, Peebles 

4 Zondag 1-7 Rondrit omgeving Edinburgh 

 

overnachting Peebles Hydro***, Peebles 

5 Maandag 2-7 Rit van Peebles naar Aviemore 

 

overnachting Highland Resort****, Aviemore 

6 Dinsdag 3-7  Rondrit Speyside – Highlands 

 

overnachting Highland Resort****, Aviemore 

7 Woensdag 4-7 Rondrit Inverness – Loch Ness 

 

overnachting Highland Resort****, Aviemore 

8 Donderdag 5-7 Rit Aviemore naar Loch Fyne 

 

overnachting Loch Fyne Hotel****, Inverary 

9 Vrijdag 6-7 Rondrit eilanden – Isle of Mull 

 

overnachting Loch Fyne Hotel****, Inverary 

10 Zaterdag 7-7 Rondrit Loch Lomond / Trossachs 

 

overnachting Loch Fyne Hotel****, Inverary 

 Zondag 8-7 Rit van Loch Fyne naar ferry Newcastle 

 

 inscheping 15:30 uur  - vertrek 17:30 

afscheidsdiner aan boord 

11 Maandag 9-7 Aankomst IJmuiden 09:30 

 

 

 

  



 

 

 

Peebles, Peebles Hydro*** 

 

 

 

Het Peebles Hydro ligt prachtig, midden tussen schitterende tuinen, in de grensstad Peebles. Dit 

charmante, historische hotel beschikt over een binnenbad, een spa, een fitnessruimte en een 

restaurant. Het Peebles Hydro was oorspronkelijk een centrum voor hydropathische behandelingen; 

het water van deze streek staat bekend om zijn gezonde eigenschappen. Het gebouw dateert uit de 

late 19e eeuw en wordt omgeven door een bos. Elke kamer in het Peebles Hydro heeft een klassiek 

interieur afgewerkt in licht-gekleurde tinten. Alle kamers beschikken over gratis WiFi, een televisie, 

thee- en koffiefaciliteiten, verwarming en een badkamer met gratis toiletartikelen. U kunt genieten 

van een prachtig uitzicht bij het ontbijt of diner in het restaurant. Er is ook een cocktailbar. De streek 

de Scottish Borders is ideaal om te fietsen, te wandelen, te vissen en te golfen. De rivier de Tweed 

ligt op een korte wandeling van het hotel. Met de auto is het 45 minuten rijden van het hotel naar 

Edinburgh. Het attractiepark Go Ape bevindt zich op slechts 10 minuten rijden, in het Glentress 

Forest. 

 

 

 

  



 

 

 

Aviemore, Macdonalds Highlands Hotel****   

 

 

 

Het Macdonald Highland Hotel ligt in het Cairngorn National Park en maakt onderdeel uit van een 

resort met 7 restaurants en bars, een kampioenschapsgolfbaan en uitgebreide recreatieve 

voorzieningen, zoals een bioscoop ter plaatse. Het ligt op slechts 500 meter van treinstation 

Aviemore. Alle 4-sterrenkamers van het MacDonald Highland Hotel hebben een tv en een eigen 

badkamer. Sommige kamers bieden prachtig uitzicht op de Cairngorm Mountains. Er worden allerlei 

eetgelegenheden aangeboden, zoals een authentiek Italiaans restaurant, een traditioneel Schots 

restaurant, een hamburgerrestaurant, een vleesrestaurant en een sportbar. De Laggan Bar schenkt 

meer dan 60 soorten malt whisky. Roomservice is ook beschikbaar. De accommodatie biedt verder 

een fitnessruimte, schoonheidsservice en een indrukwekkend binnenbad met een glijbaan en een 

golfslagmachine. Het Macdonald Highland Hotel wordt omringd door het schitterende landschap van 

Inverness-Shire. Het ligt op 45 minuten rijden van Inverness en het prachtige Loch Ness. De 

accommodatie heeft gratis privéparkeergelegenheid beschikbaar. 

 

 

  



 

 

 

Loch Fyne  Hotel****   

 

    

 

Loch Fyne Hotel & Spa biedt een prachtig uitzicht over Loch Fyne richting de Cowal Hills. Het hotel 

biedt kamers met eigen badkamers, een zwembad en een spa. Verse zeevruchten en lokaal 

geproduceerde producten worden voor de maaltijden in het met een AA Rosette bekroond Clansman 

Restaurant gebruikt. Lokale Fyne Ales en meer dan 70 malt whisky's staan ook op het menu. Naast 

het 15 meter zwembad en sauna heeft Loch Fyne Hotel & Spa ook een buiten bubbelbad met uitzicht 

op Loch Fyne en dit rustige kuuroord biedt een scala aan behandelingen. “Nature trails” en “pony 

trekking’ zijn beschikbaar rond de loch. Loch Fyne Hotel & Spa ligt ook dicht bij Inveraray Golf Club en 

slechts 10 mijl van Argyll Forest Park. 

 

 


