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Portret   
Nessie, Schotse rokjes, gierige Schotten, haggis, spoken en geesten in de oude kastelen ... waarheid of legende? Wat 

er ook van zij, de meeste mensen trekken naar Schotland om andere redenen. 

 

Liefhebbers van heidelandschappen, donkere meren, varens, kliffen, watervallen, ruwe bergen en ontelbare 

eilandjes kunnen hun hartje ophalen. Er lopen een aantal prachtige wandel- en fietswegen door het ongerepte 

landschap bezaaid met schapen en runderen. Voor de cultuurreiziger zijn er historische steden en dorpen, prachtige 

kastelen en ruïnes en prehistorische overblijfselen tussen de woeste panorama’s. 

 

Water is nooit veraf: de zee, de meren of ... de regen. Ja, ondanks de schoonheid van de natuur zijn reizigers niet 

dik gezaaid in Schotland. Het weer zit daar zeker voor iets tussen. Cynische grappen spreken van de twee 

seizoenen: dat van de paraplu en dat van de regenjas. Er is een Schots gezegde ‘Als je die verre heuvel ziet liggen, 

gaat het regenen. Zie je hem niet, dan regent het!’ 

Om te zonnebaden moet je inderdaad niet naar Schotland trekken, maar met goede kleding (regenjas en 

waterdichte broek, warme trui en stevige schoenen) trotseer je de soms barre weersomstandigheden zonder 

problemen. En je krijgt er prachtige zichten voor in ruil. 

 

Bovendien zijn de Schotten vriendelijke en gastvrije mensen. Ze zijn fier op hun land en tonen het ook graag aan 

reizigers. Je kan er uiteraard met Engels terecht (handig!), al zal je in het begin wel wat moeten wennen aan het 

nogal typische accent. 
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Infobronnen  
Web 

Algemeen 

www.visitscotland.com: Visit Scotland (toeristische dienst) 

www.scotland.org : Toeristische Informatie Schotland 

www.nts.org.uk/Home/ Overzicht van bezienswaardigheden en natuurparken in Schotland. 

www.historic-scotland.gov.uk/ : info over bezienswaardigheden en Explorer Pass  

www.undiscoveredscotland.co.uk/index.html info over bezienswaardigheden 

www.scotland.com/: Toeristische informatie Schotland. 

www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be: Informatie campings/kampplaatsen 

 

Edinburgh & Lothians: 

https://edinburgh.org/ 

 

Glasgow & Clyde: 

peoplemakeglasgow.com/: Toeristische informatie  

 

Zuid-Schotland: 

https://www.visitsouthwestscotland.com 

https://scotlandstartshere.com 

http://www.ayrshire-arran.org/visit: Ayrshire & Arran 

https://www.gsabiosphere.org.uk/: Galloway and Southern Ayrshire Unesco Biosphere 

http://www.exploreayrshire-arran.com/ 

https://www.visitkelso.com: Kelso 

 

Centraal-Schotland: 

https://www.wildaboutargyll.co.uk/: Argyll 

http://www.lochlomond-trossachs.org: Loch Lomond & The Trossachs National Park 

https://www.west-dunbarton.gov.uk/roads-parking-travel/: West Dunbartonshire 

http://www.destinationstirling.com/: Stirling 

http://www.visitfalkirk.com: Falkirk 

http://www.welcometofife.com: Fife 

https://www.perthcity.co.uk: Perth 

https://visitangus.com: Angus 

https://www.dundee.com: Dundee 

 

Highlands: 

https://morayspeyside.com: Moray Speyside 

https://www.visitinvernesslochness.com: Inverness & Loch Ness 

https://www.westhighlandpeninsulas.com: West Highland Peninsulas 

https://easterrosspeninsula.com: Easter Ross Peninsula 

https://www.outdoorcapital.co.uk: Fort William & Lochaber 

http://visitcairngorms.com: Aviemore & The Cairngorms National Park 

https://www.nairnscotland.co.uk: Nairn 

https://www.myskyetime.com: Skye & Lochalsh 

https://www.visitwester-ross.com: Wester Ross 

https://www.venture-north.co.uk: Caithness & Sutherland 

 

http://www.visitscotland.com/
http://www.scotland.org/
http://www.nts.org.uk/Home/
https://www.historic-scotland.gov.uk/
http://www.undiscoveredscotland.co.uk/index.html
http://www.scotland.com/
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
https://edinburgh.org/
https://peoplemakeglasgow.com/
https://www.visitsouthwestscotland.com/
https://scotlandstartshere.com/
http://www.ayrshire-arran.org/visit
https://www.gsabiosphere.org.uk/
http://www.exploreayrshire-arran.com/
https://www.visitkelso.com/
https://www.wildaboutargyll.co.uk/
http://www.lochlomond-trossachs.org/
https://www.west-dunbarton.gov.uk/roads-parking-travel/
http://www.destinationstirling.com/
http://www.visitfalkirk.com/
http://www.welcometofife.com/
https://www.perthcity.co.uk/
https://visitangus.com/
https://www.dundee.com/
https://morayspeyside.com/
https://www.visitinvernesslochness.com/
https://www.westhighlandpeninsulas.com/
https://easterrosspeninsula.com/
https://www.outdoorcapital.co.uk/
http://visitcairngorms.com/
https://www.nairnscotland.co.uk/
https://www.myskyetime.com/
https://www.visitwester-ross.com/
https://www.venture-north.co.uk/
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Noord-Schotland: 

http://www.visitabdn.com: Aberdeenshire 

https://www.visitouterhebrides.co.uk: Outer Hebrides 

https://www.orkney.com: Orkney 

http://www.shetland.org/plan/travel: Shetland 

 

Reisgidsen 

Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Schotland. Zowel 

stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, 

evenementen, logiesinfo..). Veelal wordt Schotland samen besproken met Engeland en Wales. Een voorproefje: 

Nederlandstalig: Trotter, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB 

Engelstalig: Lonely Planet, Rough guides, Bradt, Footprint... 

Franstalig: Le guide du Routard, Petit futé 

Wandel- & fietsgids: Fietsgidsen van verschillende delen van Schotland, Cycling the National Network 

Topokaarten, fietskaarten Sustrans, kaart West-Highland Way 

 
AL DEZE GIDSEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN WEGWIJZERS REISINFOCENTRUM 

 

Klimaat 

Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een 

stuk hoger liggen. 

 

 

Aantal regendagen 

 

  

http://www.visitabdn.com/
https://www.visitouterhebrides.co.uk/
https://www.orkney.com/
http://www.shetland.org/plan/travel
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Kaarten 

Vraag een gratis kaart bij de Schotse toeristische dienst. Check ter plaatse bij de kleine Tourist Offices voor 

aanvullende kaartjes. Als overzichtskaart is Scotland 1/400.000 van Michelin een goede keuze. Ordnance Survey 

heeft ook een goede overzichtskaart van Schotland. Je kan natuurlijk ook op zoek gaan naar gedetailleerde kaarten 

per regio. Michelin biedt grote keuze maar ook andere uitgevers hebben uitstekende kaarten (Marco Polo, TCI: 

Touring Club Italiano, Hallwag, Geocart,…)  

 

Nog een aantal nuttige websites: 

www.cicerone.co.uk/: Cicerone (uitgever van wandel- en fietsgidsen) 

www.harveymaps.co.uk/: Harvey Maps (kaarten voor wandelaars en fietsers) 

www.ordnancesurvey.co.uk: Ordnance Survey (gedetailleerde kaarten) 

 
AL DEZE KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas 

& Zanzibar?  

 

Formaliteiten   
 Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de 

gemeentediensten van je woonplaats.  

 Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

 Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op 

crisismomenten van belang zijn.) 

 Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

 Europese Ziekteverzekeringskaart  

 Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen 

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

 ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en 

hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en 

services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal 

Connections of Airstop kantoor binnen. 

 Ambassades: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/  

Reisbudget  
 

Wisselkoers: 1€ = 0,84£ (koers van 20 mei 2022) 

Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door naar: 

www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=EUR  

De koers van de Britse pond is bepalend voor je reisbudget. Ga ervan uit dat het leven in Schotland iets duurder is 

dan bij ons. De prijzen stijgen naarmate je op meer afgelegen plaatsen in de Highlands komt. 

Natuurlijk hangt veel ook af van je manier van reizen. Wanneer je overnacht in bothies en bunkhouses, wandelt of 

fietst en zelf kookt, zullen je uitgaven behoorlijk meevallen. Sigaretten kosten een fortuin. 

  

http://www.cicerone.co.uk/
http://www.harveymaps.co.uk/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.isic.be/Home.aspx
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=EUR
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Enkele richtprijzen: 

 Flinke warme maaltijd inclusief drinken: 10 - 15 £ 

 Cola op café: 1,33 £ 

 Bier: 4 £ 

 Brood: 1.01 £ 

 1 single bus journey: ongeveer £2 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com / www.pintprice.com (vgl. bierprijzen) 

 

Vergeet zeker je studentenkaart niet!!! In sommige plaatsen krijg je korting.  

Transport naar Schotland 
Auto 

Er zijn verschillende mogelijkheden om met je wagen naar Schotland te reizen, je kan natuurlijk niet anders dan de 

overtocht met een ferry te doen. Er zijn verschillende ferrymaatschappijen die naar Engeland varen (zie landenfiches 

Engeland en Wales) en er is zelf een ferrymaatschappij die rechtsreeks naar Schotland vaart. Het is ook mogelijk om 

je wagen op de trein te rijden en via de eurotunnel vanuit Frankrijk naar Engeland te gaan. Om vanuit Engeland naar 

Schotland te gaan kan je best rond Londen rijden. Hou er rekening mee dat de ring rond Londen heel druk is met 

regelmatig kans op lange files. 

 

Nog enkele handige links:  

www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen,… 

www.eurotunnel.com: Eurotunnel (Calais/Coquelles-Folkestone) 

 

Bus 

Check www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen voor een volledig overzicht van alle 

busverbindingen. 

www.flixbus.be 

www.regiojet.be 

www.blablacar.be  

uk.megabus.com 

 

Trein 

www.eurostar.com: Eurostar (hogesnelheidstrein Brussel-Londen) 

Duurzaam, maar spijtig genoeg ook nog redelijk duur. H/T-reis in standaard klasse vanaf €88 per persoon, 

afhankelijk van beschikbaarheid en dan moet je nog de verbinding naar Schotland erbij rekenen. Treinen in en naar 

Groot-Brittannië is spijtig genoeg geen budget-optie. 

  

Vliegtuig 

www.ryanair.com: Ryanair: Charleroi - Edinburgh! Prijzen afhankelijk van de periode waarin je reist (hoogseizoen of 

niet), hoe vroeg je boekt en of er promotie-acties zijn of niet. Hou er ook rekening mee dat je zelfs bij 

weggeefprijzen nog zo'n 30 euro taksen betaalt.  

www.brusselsairlines.com: vliegt ook naar Edinburgh. 

  

http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
http://www.viamichelin.com/
http://www.eurotunnel.com/
http://www.wegwijzer.be/dossier/dossier-busverbindingen
http://www.flixbus.be/
http://www.regiojet.be/
http://www.blablacar.be/
https://uk.megabus.com/
http://www.eurostar.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.brusselsairlines.com/
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Boot 

De ferry vanuit Zeebrugge naar Hull vaart niet meer. 

Maar je kan wel nog steeds de ferry nemen in Nederland (Rotterdam, Amsterdam) en Frankrijk (Calais). 

Zie ook: 

www.dfdsseaways.co.uk/ 

https://www.irishferries.com/uk-en/Travel-to-Britain/ 

https://www.stenaline.nl/ 

Transport in Schotland 
Auto 

In Groot Brittannië, en dus ook in Schotland rijdt men aan de linkerkant van de weg! Als je voor het eerst zelf in het 

Verenigd Koninkrijk achter het stuur zit is het aan te bevelen om dit op een rustig moment te doen. Dat links rijden 

lijkt overigens enger dan dat het in werkelijkheid is. Als je gewoon met het verkeer meegaat dan kan er eigenlijk 

niet veel misgaan. Hoewel de eerste rotonde altijd wel spannend is. Ervaring leert dat het vaak mis gaat bij het 

wegrijden van een parkeerterrein en bij het rijden op de stillere single-track wegen.  

 

Belangrijk voor de bestuurders is dat de koplampen moeten worden afgeplakt.  De koplampen van je auto staan 

namelijk zo afgesteld dat ze iets naar rechts schijnen, zodat ze de weg voor je, maar ook een deel van de berm 

belichten. Als je echter aan de linkerkant van de weg rijdt dan schijnen de koplampen de verkeerde kant op en 

kunnen tegenliggers verblind worden.  En dat is verboden. daarom is het afplakken van koplampen in het Verenigd 

Koninkrijk verplicht. Je kan een deel van je koplampen afplakken met speciale stickers die bij de ANWB of op de 

ferry/treinstation te koop zijn.  

Als je Schotland wil binnenrijden via het zuiden (Engeland), zijn er twee goede opties. Ten oosten van Londen kan je 

de A1 nemen, of je kan Londen ten westen passeren via de M6, A74 en de M74. Voor verkeersinformatie kan je op 

deze website terecht : www.trafficscotland.org   

 

Nog enkele handige links:  

www.carhire.co.uk: portaalsite voor autohuur (commerciële organisatie) 

www.ukmotorhomes.net: portaalsite voor reizigers met zwerfwagen (veel links)  

www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen 

 

Liften 

Liften is mogelijk in Schotland maar het komt niet veel voor. De mensen zijn het niet gewoon waardoor je soms lang 

kan wachten op een lift. Hoe meer je naar het platteland gaat, hoe sneller mensen je meenemen. Voor meer tips 

over veilig liften, lees het Wegwijzer-dossier Veilig Liften op www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften. 

Meer info? Deze websites helpen je alvast verder de lift van je leven te nemen: 

www.hitchwiki.org  

www.hitchlog.com  

 

Trein 

Vanuit Londen zijn er treinverbindingen naar onder meer Glasgow en Edinburgh. Als je van plan bent om in 

Schotland veel gebruik te maken van de trein bestaan er allerlei treinpassen die voordelen opleveren. Het 

sporennetwerk van Schotland verbindt zowat alle grote steden en dorpen. Maar het netwerk heeft ook een aantal 

grijze zones. Zo zal je bijvoorbeeld in de Highlands en de Southern Uplands niet ver komen met de trein.  De West 

Highland lijn: Glasgow - Fort William – Mallaig en de lijn :Inverness – Kyle - Lochalsh sporen door een prachtige 

omgeving en zijn zeker de moeite waard als je een leuke treinervaring zoekt.  

 

 

http://www.dfdsseaways.co.uk/
https://www.irishferries.com/uk-en/Travel-to-Britain/
https://www.stenaline.nl/
http://www.trafficscotland.org/
http://www.carhire.co.uk/
http://www.ukmotorhomes.net/
http://www.vab.be/
http://www.wegwijzer.be/dossier/veilig-liften
http://www.hitchwiki.org/
http://www.hitchlog.com/
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www.nationalrail.co.uk: nationale spoormaatschappij 

www.britrail.com: Britse spoorwegennet met info over treinpassen 

www.scotrail.co.uk/tickets/LEiSURE?accordion=small-groups: informatie over groepsboekingen bij Scotsrail. Je 

krijgt 30 % korting als je reist met groepen van meer dan 10 personen. Minimum 21 dagen op voorhand boeken.  

www.seat61.com: informatie over verbindingen binnen het VK 

 

Bus 

Schotland heeft een wijdverspreid busnetwerk. Hou er wel rekening mee dat in minder bezochte delen de 

bussenregeling meestal is afgestemd op het gebruik van de lokale bevolking en niet op mogelijke bezoekers. In 

sommige steden zoals Glasgow moet je ook opletten dat je de juiste busmaatschappij neemt, er zijn namelijk 

verschillende busmaatschappijen  

 

www.trafficscotland.org: Lokaal busvervoer in Aberdeen, Glasgow, Edinburgh en zuidoost Schotland. 

www.citylink.co.uk: Citylink (verbindingen tussen de grootste steden in Schotland, tot 20% korting voor studenten) 

https://www.nationalexpress.com: National Express (verbindingen tussen Britse steden)  

www.megabus.com: Megabus (‘low cost’-maatschappij) 

 

Je kan ook rond Fort William private bussen huren bij 2 maatschappijen: 

 Shielbuses www.shielbuses.co.uk/    

 Caledonian Coaches: www.caledoniancoaches.co.uk/services.html 

 

Vliegtuig 

Het Schotse Loganair voert op regelmatige basis vluchten uit tussen het Schotse vasteland en de Orkney en Shetland 

eilanden. Handig voor wie eens aan eilandhoppen per vliegtuig wilt doen. www.loganair.co.uk/ 

 

Boot 

Schotland is vele bewoonde en onbewoonde eilandjes rijk. Verschillende veerdiensten zorgen ervoor dat je bijna al 

deze eilanden kan bezoeken of zelfs eiland hoppen. 

 

www.calmac.co.uk varen naar 22 eilanden en 4 schiereilanden aan de westkust 

www.western-ferries.co.uk: Western Ferries (Gourock-Dunoon, westkust) 

www.skyeferry.co.uk Skye Ferry (westkust)  

www.northlinkferries.co.uk: Northlink Ferries (Orkney & Shetland) 

www.orkneyferries.co.uk: Orkney Ferries (Orkney) 

www.jogferry.co.uk: John O’Groats Ferries (Orkney) 

www.pentlandferries.co.uk Pentland Ferries (Orkney) 

Logies 
 

Jeugdherbergen 

Groot-Brittannië heeft een van de hoogste concentraties aan jeugdherbergen. De onafhankelijke jeugdherbergen 

zijn nog talrijker. Een nacht kost rond de 12-15£ per persoon, ontbijt niet inbegrepen.  

www.syha.org.uk: Schotse Jeugdherbergcentrale 

https://www.scottish-hostels.com: Independent Backpackers’ Hostels Scotland 

www.scotlandstophostels.com: Scotland Top Hostels (gelegen in steden) 

www.hostelworld.com: Hostels of Europe (netwerk van onafhankelijke hostels) 

  

http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.britrail.com/
http://www.scotrail.co.uk/tickets/LEiSURE?accordion=small-groups
http://www.seat61.com/
http://www.trafficscotland.org/
http://www.citylink.co.uk/
https://www.nationalexpress.com/
http://www.megabus.com/
http://www.shielbuses.co.uk/
http://www.caledoniancoaches.co.uk/services.html
http://www.loganair.co.uk/
http://www.calmac.co.uk/
http://www.western-ferries.co.uk/
http://www.skyeferry.co.uk/
http://www.northlinkferries.co.uk/
http://www.orkneyferries.co.uk/
http://www.jogferry.co.uk/
http://www.pentlandferries.co.uk/
http://www.syha.org.uk/
https://www.scottish-hostels.com/
http://www.scotlandstophostels.com/
http://www.hostelworld.com/
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Kamperen 

Het niveau van officiële campings loopt uiteen van een lapje grond in volle natuur tot een luxecamping met allerlei 

voorzieningen.  

www.visitscotland.com/accommodation/caravan-camping/  

www.ukcampsite.co.uk  

www.ukparks.com 

https://www.caravancampingsites.co.uk/ 

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is toegelaten, hoewel er enkele beperkingen zijn. Belangrijk is dat je je aan de basisregels van ‘leave 

no trace’ houdt. Vermijd te kamperen in natuurreservaten en nationale parken tenzij het toegelaten is. Maak ook 

geen vuur tenzij dit expliciet toegelaten is en neem je afval mee! Voor verdere informatie omtrent vrij kamperen, zie 

www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa.  

Op de website https://www.outdooraccess-scotland.scot vind je informatie over de ‘natuur code’ waaraan 

bezoekers zich moeten houden. 

 

Groepsaccommodatie  

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid 

aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen www.buitenlandskamp.be  

 

Berghutten 

Een bothy is een shelter. Een eenvoudige schuilhut. Ze staan in de 

meest afgelegen delen van Schotland. Sommige staan in Noord-

Engeland of Wales. Het zijn sobere stenen 'hutjes', die dienen als 

schuilplaats en bieden verder zo goed als geen faciliteiten. Je kan 

gratis gebruik maken van deze bothies. De locaties vind je terug op de website. 

www.mountainbothies.org.uk/locationmap.asp  

Toppers 
 

Edinburgh is al vele eeuwen de hoofdstad van Schotland daarnaast is het in veel opzichten nog de belangrijkste stad 

van het land. De stad ligt aan de oostkust van Schotland aan de Firth of Forth die uitkomt in de Noordzee. Het oude 

historische centrum van de stad staat p de werelderfgoedlijst van de Unesco. een van de grootste evenementen in 

de stad is het Edinburgh Festival. Dit internationale festival trek ieder vele toeristen naar de stad. Enkele 

bezienswaardigheden in de stad zijn Edinburgh Castle, de Edinburgh Zoo, de National Galleries of Scotland en 

Greyfriars Bobby.  

 

Glasgow is de grootste stad van Schotland en behoort tot de drie grootste steden van Groot-Brittannië. Het is tevens 

de belangrijkste handelsstad van Schotland. Glasgow is een vrij jonge stad die met name de laatste tweehonderd 

jaar erg gegroeid is. Hierdoor zijn er maar weinig oude gebouwen in het centrum van de stad te vinden. de Glasgow 

Cathedral is hierop een uitzondering. Deze prachtige gotische kerk stamt uit de dertiende eeuw. Andere 

bezienswaardigheden in de stad zijn het Clyde Auditorium ook wel de "Armadillo" genoemd, de Glasgow Botanic 

Gardens en de Universiteit van Glasgow. Het is de enige stad in Schotland met een metronetwerk 

 

Het eiland Skye of An t-Eilean Sgitheanach zoals de Schotten het noemen is het grootste en meest noordelijk 

gelegen eiland van de Binnen-Hebriden. Het eiland wordt verbonden met het Schotse vaste land door de Skye 

Bridge. De belangrijkste plaatsen op de het eiland Skye zijn Portree, Sconser, Broadford en Uig. Naast het plaatsje 

http://www.visitscotland.com/accommodation/caravan-camping/
http://www.ukcampsite.co.uk/
http://www.ukparks.com/
https://www.caravancampingsites.co.uk/
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa
https://www.outdooraccess-scotland.scot/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.mountainbothies.org.uk/locationmap.asp
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Portree is het Dunvegan Castle de belangrijkste bezienswaardigheid van het eiland. Dit prachtige Victoriaanse 

kasteel is de hoofdzetel van de clan Macleod. The Isle of Skye staat verder nog bekend om zijn schitterende 

berglandschappenen zijn prachtige kusten. 

 

De Ben Nevis is onderdeel van het Grampain gebergte en is met zijn 1344 meter het hoogste punt van het Verenigd 

Koninkrijk. Het plaatsje Fort William ligt aan de voet van de berg en is dan ook gelijk de populairste uitvalsbasis 

voor toeristen die deze berg willen bezoeken. De wandeling naar de top is erg populair bij toeristen en wordt ieder 

jaar door meer dan 100.000 mensen gemaakt. Op de top van de Ben Nevis ligt er altijd sneeuw. Wie een 

uitdagendere route wil om de Ben Nevis te beklimmen kan de ijsklimroute naar boven nemen. Deze route is niet 

altijd geopend. De Ben Nevis is tevens erg populair bij mountainbikers die vanaf de berg Downhillen. De top van de 

Ben Nevis is bijna het gehele jaar gehuld in wolken. 

 

De Jacobite train is een oude stoomtrein die rijdt op de West Highlandline tussen de plaatsen Mallaig en Fort 

William. Deze schitterende treinreis behoort tot de mooiste treinreizen ter wereld. Deze stoomtrein is voornamelijk 

bedoelt voor de toeristen. In de zomerperiode rijdt deze trein tweemaal daags en de andere maanden van het jaar 

slechts eenmaal. De Jacobite train is wereldberoemd geworden door zijn optreden in de verschillende Harry Potter 

films als de Hogwarts expres of in het Nederlands de Zweinsteinexpres. Enkele bezienswaardigheden langs de route 

zijn Loch Eil, het Glenfinnan Viaduct en het plaatsje Arisaig. 

 

Aberdeen is een grote stad in het noordoosten van Schotland in het raadsgebied Aberdeen. In de stad zijn twee 

grote universiteiten te vinden. de stad heeft dan ook de bijnaam de "Universiteitsstad van het noorden". De stad is 

een belangrijke verkeersader in Schotland. de stad is namelijk vanuit alle delen van Schotland vrij gemakkelijk te 

bereiken met de trein, de auto of het vliegtuig. Vanuit Aberdeen kun je dan met een boot verder reizen naar 

bijvoorbeeld de Orkney-eilanden of de Shetlandeilanden. De Luchthaven van Aberdeen is één van de drukste 

helikopterhavens ter wereld. Dit komt met neme door de vele olieplatforms die er hier in de Noordzee liggen. 

 

Loch Ness is een groot meer in het noorden van Schotland. Het meer is 37 kilometer land, op zijn breedst 1,6 

kilometer en op zijn diepst 226 meter. Het water van het meer is er troebel door de grote hoeveelheden turf en 

veen. Het meer dank zijn bekendheid aan het monster van Loch Ness liefkozend ook wel "Nessie"genoemd. Er zijn 

in de loop der eeuwen veel waarnemen geweest van dit Schotse zeemonster maar het bestaan van Nessie is echter 

nooit bewezen. De oude mythe van Nessie kreeg in 1934 meer gestalte toen er een foto werd gemaakt van het 

monster. Later bleek deze foto echter in scene te zijn gezet. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere pogingen 

gedaan om het bestaan van Nessie te bevestigen maar dit is nog niet gelukt. De toeristenindustrie in de buurt van 

het meer is in ieder geval blij met het monster van Loch Ness. 

 

Whisky is zonder twijfel het bekendste exportproduct van Schotland. De schotten staan bekend om hun 

zogenaamde peated whisky. De typische peated smaak aan de whisky krijg je door turf toe te voegen aan het vuur 

waarmee de gemoute gerst wordt gedroogd. Niet alle Schotse whisky's hebben deze typische rooksmaak. Het zijn 

voornamelijk de Islay whisky's die deze rooksmaak hebben. Naast de Islay zijn er nog vijf andere 

whiskyproductiegebieden in Schotland Highland, Lowland, Speyside, Island en Campeltown. Deze gebieden maken 

allemaal hun eigen unieke malt whisky's maar er komen natuurlijk ook goede blends vandaan. 

Actief 
Fietsen 

Als je goed uitgerust bent tegen alle weersomstandigheden, is fietsen in Schotland zalig. Grote wegen zijn te 

vermijden, maar er zijn meer dan genoeg alternatieven. Ook Glasgow schijnt niet zo leuk te zijn om met de fiets in 

te belanden. Wie naar de Highlands trekt, kan rekenen op een sportieve uitdaging! 

www.sustrans.org.uk: langeafstandsfietsroutes 

www.wikiloc.com: Verschillende fietsroutes 

https://www.cyclinguk.org: National Cycle Organisation 

www.rsf.org.uk: Rough-Stuff Fellowship (off-road routes, onder meer in Schotland)    

http://www.sustrans.org.uk/
http://www.wikiloc.com/
https://www.cyclinguk.org/
http://www.rsf.org.uk/
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Wandelen 

Schotland is een wandelparadijs. Er lopen heel wat bewegwijzerde langeafstandsroutes doorheen het 

indrukwekkende landschap. 

www.walkingbritain.co.uk: portaalsite voor wandelinformatie  

www.walkhighlands.co.uk/ : goede info over wandelingen  

www.wikiloc.com: Wandelroutes 

www.walkscotland.com: wandelingen in Schotland  

www.ramblers.org: The Ramblers (grootste wandelvereniging) 

www.westhighlandway.org: West Highland Way 

www.speysideway.org: Speyside Way 

https://www.highland.gov.uk/greatglenway: Great Glen Way 

www.fifecoastalpath.co.uk: Fife Coastal Path 

 

Raadpleeg ook de website van traildino, werelds grootste hiking- database: www.traildino.com. De website van 

Hiking Advisor geeft ook up to date hiking informatie: www.hikingadvisor.be  

 

Buitensport 

Met zijn uitgestrekte natuur is Schotland uiteraard ook meer dan geschikt voor buitensporten als kajak, kano, 

klimmen ... 

www.canoescotland.org: de Schotse kanofederatie. 

www.ridinginscotland.com: paardrijden 

www.sailscotland.co.uk: Sail Scotland (zeilen) 

 

Weetjes 
Behalve de onvermijdelijke fish & chips, die in elke Britse stad worden verkocht heeft Schotland heel wat typische 

gerechten op basis van lekkere, natuurlijke producten uit de rivieren, vanop de heide uit de zee of van de boerderij.  

Een tot de verbeelding sprekende Schotse specialiteit is “haggis”. Dit is een schapenmaag gevuld met orgaanvlees 

van het dier, zout, peper, ui en granen.  

 

Let op! Er is een tijdverschil van 1 uur: in het Verenigd Koningrijk/ Schotland is men 1 uur achter t.o.v. Brussel. Je 

wint dus een uur bij je heenreis maar verliest weer een uur als je terugreist.  

 

Je zou al heel veel pech moeten hebben om in aanraking te komen met mensen met slechte bedoelingen. Zeker 

wanneer je een aantal elementaire regels in acht neemt, zoals: de gevoelige stadswijken vermijden en geen kostbare 

voorwerpen achterlaten in de auto. Het is beter om van alle belangrijke documenten kopieën te nemen en deze te 

bewaren op een andere plaats dan de originelen. Bv: een kopie van je paspoort, bankkaart, vliegtuigticket, ... 

 

Waarschijnlijk zijn de “midges” of kriebelmuggen de enige agressors die je zult ontmoeten. Ze lijken op kleine 

vliegjes, maar dan wel relatief vraatzuchtig ingesteld. Ze verplaatsen zich in zwermen die je beter niet tegen het lijf 

kan lopen. De beestjes steken als gek, een beet jeukt verschrikkelijk en kan bovendien pijnlijk zijn. De schatjes 

wonen in de buurt van meren en voelen zich in hun sas in de zomer. Hun meest agressieve momenten zijn bij 

dageraad en tijdens het vallen van de avond. Informeer je op voorhand: www.buitensport-

schotland.nl/natuur/midges.php  

 

De Schotten zijn nogal nationalistisch ingesteld en houden er niet van dat je het woord Engels verwart met Schots: 

dus geen Engels ontbijt maar een Schots ontbijt! 

 

Wanneer je in een pub gaat dineren, houd er dan rekening mee dat bestellingen vaak maar worden aangenomen tot 

20u30. Wanneer je op restaurant gaat, telt dit niet. Wij vragen in de B&B altijd of ze ons een eetadres kunnen 

http://www.walkingbritain.co.uk/
http://www.walkhighlands.co.uk/
http://www.wikiloc.com/
http://www.walkscotland.com/
http://www.ramblers.org/
http://www.westhighlandway.org/
http://www.speysideway.org/
https://www.highland.gov.uk/greatglenway
http://www.fifecoastalpath.co.uk/
http://www.traildino.com/
http://www.hikingadvisor.be/
http://www.canoescotland.org/
http://www.ridinginscotland.com/
http://www.sailscotland.co.uk/
http://www.buitensport-schotland.nl/natuur/midges.php
http://www.buitensport-schotland.nl/natuur/midges.php
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aanbevelen, zo krijg je interessante tips. We hebben nergens slecht gegeten, alle eetadressen kunnen we dan ook 

aanbevelen (tenzij anders vermeld in het verslag). 

 

Het Schotse systeem van stopcontacten verschilt van het onze. Onze stekkers passen niet in hun stopcontacten. Dit 

is echter eenvoudig op te lossen door een speciale stekkerkop te kopen. In België vind je dergelijke stekkers o.a. bij 

AS Adventure.  

 

Schotland = Whisky! Wie Schotland bezoekt, moet zeker ook enkele whiskydistilleerderijen aandoen. Zelf al drink je 

niet of ben je minderjarig, het is een bezoekje waard. Als je je aanmeldt op de website www.malts.com, kan je je 

gratis registreren als ‘Friends of Single Malts’. Hierdoor kan je in 12 distilleerderijen gratis een rondleiding volgen 

en minstens 1 whisky proeven. Wie een print meeneemt van de aanmelding op de website, kan dus een gratis 

rondleiding krijgen.  Ook handig : - maltwhiskytrail.com/  

Indien u in de Schotse bergen bent en u bent in nood, dan moet u het noodnummer 999 bellen, Ook het algemeen 

Europees nummer 112 is geldig.  

Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen, noch drinken. Consumptie van bier of wijn kan wel vanaf de leeftijd 

van 16 jaar www.iard.org/  

Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Schotland terug waar ze gas verkopen. 

www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Schots leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Schotland  raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Area/77/2638360/schotland.html   

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je 

verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont 

gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.  

Notities 
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http://www.malts.com/
http://maltwhiskytrail.com/
http://www.iard.org/
http://www.campingaz.com/
http://www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Area/77/2638360/schotland.html
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen 

concrete plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de 

mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee 

over je bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport 

ter plekke, overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische tips mee rond geld, 

eten, cultuur... Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de 

begeleiders van Wegwijzer. Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je 

route zo goed als vastligt en dat je kunt beginnen met boeken en vastleggen. 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over 

trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele 

overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je 

buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag 

stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. 

Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep 

terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 14-

18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag 

tijdens de paasvakantie 

 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

