
              10-DAAGSE Reis Hart van Schotland, Trossachs 

          4-13 september 2023 

 

Samen met Nuland hebben we voor de liefhebbers  nog een optie 
kunnen krijgen voor een aantal plaatsen voor een busreis van 
Bolderman naar Schotland. 

Helaas is deze optie slechts voor een beperkt aantal deelnemers en 
slechts tot 24 februari as. Dus SNEL AANMELDEN. (vol=vol) 

Kosten: ong. € 850,- / € 870,- p.p. halfpension (=incl.ontbijt + diner)  

Dit is incl. het zgn. pluspakket met bezoek aan Edinburgh en Glasgow. 

Programma in het kort:  

Dag 1:  Nederland-Belgie en in Calais inschepen op de ferry naar 
Dover. 

Dag 2:  Na overnachting in midden-Engeland via Carlisle en bezoek 
aan Gretna Green, naar Schotland. Via Glasgow, Stirling 
naar Callander (poort van de hooglanden). Vandaar naar 
Trossachs (met prachtig natuurschoon) naar hotel Loch 
Achray, waar we 7 nachten zullen verblijven. 

Dag 3: Bezoek aan Loch Lomond, een boottocht en bezoek aan 
Inversnaid en Luss 

Dag 4: Plaatsje Killin met bezoek Dochart waterval, Loch Tay, 
Kenmore en meerdere prachtige dorpjes en ook landschap. 

Dag 5: De mooie stad Edinburgh bezoeken met een gids (of u neemt 
een dagje vrijaf).  

Dag 6: Fort Inveraray Castle, aan de oevers van Loch Fyne. In deze 
regio zijn veel films van Harry Potter opgenomen. Verder 
bezoek Oban met vele monumenten en historische locaties. 

Dag 7: De stad Glasgow staat op het programma, de moeite waard. 

Dag 8: Fort William, met de hoogste berg Ben Nevis, waarheen we 
via de highlands naar toe gaan. Prachtig !! 

Dag 9: Loch Achray. Vanaf Schotland, met diverse stops terug naar 
Zuid Engeland voor de laatste overnachting. 



Dag 10: Na het ontbijt vertrek naar Dover voor de overtocht.  

Natuurlijk wordt afgesloten met een afscheidsdiner in Nederland. 

Heeft U interesse in deze reis, die zeker de moeite waard is, laat het 

 snel weten. Op 24 februari a.s. verloopt de optie voor ons. 

                Voor deze reis heeft U een paspoort nodig! 

Informatie bij van Gerrie van Schaijk  Weerscheut 52    tel. 0636040340 
Frans van Grinsven Vinkelse Slagen 44.  Tel.0654903613 
Email : grinsven.keukens@home.nl 
 

          

 

 

 

Inschrijfformulier 10-daagse reis Schotland/Trossachs 4-13 sept. 

 

Naam:………………………………………………………..1/2 personen 

 

Adres:…………………………………………………………tel.no………. 

 

E-mail-adres………………………………………………………………….. 

 

Handtekening………………………………………………………………… 


