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Inleiding

zwemmen, dus vergeet uw verrekijker niet!
Landinwaarts kunt u onze indrukwekkende 
Nationale Parken verkennen. U zult hier beslist 
versteld staan van de glinsterende lochs, 
dramatische bergtoppen en dichte bossen. U 
kunt ook een Munro beklimmen, een berg van 
914 m hoog, over een rustig loch peddelen in 
een kajak of even een tandje bijzetten op een 
mountainbike route.

De lange daglichturen van de zomer zijn ideaal 
geschikt voor buitenactiviteiten zoals onze 
Highland-games, ware spektakels boordevol 
kleur, muziek en boeiende wedstrijden. Plan 
een ‘eilandhoppen’-avontuur en verken 
levendige culturen en ongerepte stranden.
U moet de gouden herfsttinten zelf beleefd 
hebben om het te geloven. Bewonder de 
verandering van de seizoenen tijdens prachtige 
wandelingen buiten de stad. Wanneer de 
winter terugkeert, is het tijd om te feesten 
wanneer de beroemde festiviteiten, waaronder 
de Winterfestivals, opnieuw van start gaan. 

In de historische kastelen van Schotland, tussen het statige landschap van de Hooglanden en aan de witte zandstranden 
van onze eilanden, kunt u een hartelijke welkom verwachten. Schotland is werkelijk een land met een eigen unieke geest. 
Bent u er klaar voor om dit alles – en nog veel meer – te ontdekken?

In de winter, wanneer de sneeuw 
op de bergen ligt, begint het jaar 
met de feestvreugde en het gejuich 
van een traditionele Hogmanay 
(nieuwjaarsvieringen). De vieringen lopen 
door tot in januari ter ere van Robert Burns, 
tijdens Burns’ Suppers, die in het hele land 
georganiseerd worden. Het is de perfecte 
gelegenheid om het nationale gerecht 
van Schotland, haggis, te proeven - het is 
heerlijk, rijk van smaak en kruidig - speciaal 
lekker met een verwarmend neutje whisky 
om een toast uit te brengen op de bard.

Tijdens de lente komen de landschappen 
van Schotland tot leven wanneer delicate 
campanula’s in de bosgebieden bloeien 
en visarenden uitvliegen. Tijdens het 
broedseizoen worden de kliffen aan de 
kust bedrijvige zeevogelkolonies voor 
onder andere papegaaiduikers. Vaak ziet 
men tuimelaardolfijnen, bruinvissen en 
zeehonden in het water voor de kustlijn 

Schotland is befaamd omwille van zijn 
hartelijkheid, prachtige landschappen, 
levendige cultuur en rijke erfgoed. Onze 
#ScotSpirit campagne deelt de liefde 
van de mensen voor Schotland via zijn 
7 fascinerende motto’s: hartelijkheid, 
vastberadenheid, sprankeling, lef, ziel, 
humor en plezier. 
www.visitscotland.com/scotspirit

#SCOTSPIRIT
Ontdek meer over Schotland op www.visitscotland.com

Witte staart zee-adelaar
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MIS DIT NIET...

• Boek een excursie naar een 
distilleerderij om de geheimen 
van het whisky maken te 
onthullen.

• Beleef een onvergetelijke avond 
tijdens een traditionele Schotse 
‘ceilidh’ (Schotse dans).

• Snuif de unieke sfeer op 
van Edinburgh’s levendige 
zomerkunstenfestivals.

• Laat u tijdens een romantische 
wintervakantie meevoeren naar 
een dramatisch kasteel in de 
Hooglanden.

• Maak een bootvaart en spot 
ongelooflijke zeedieren en 
fantastische kustlandschappen.

• Verken opvallende steden 
met wereldberoemde musea, 
Koninklijke jachtboten en 
fascinerende historische 
rondleidingen.

• Zoek een gezellige pub en 
geniet van fijne Scotch malt 
whiskies of Schotse biersoorten.Ullapool Haven, Wester Ross



Edinburgh

en kunstgalerieën, is Edinburgh een compacte 
stad. Het is eenvoudig te voet te verkennen, via 
een uitstekend busnetwerk. 

Honger zal u hier niet lijden! Proef de 
beste Schotse producten in één van de 
vier met Michelin-sterren bekroonde 
restaurants, waarvan er twee te vinden zijn 
in de vernieuwde haven van Leith, met zijn 
aantrekkelijke historische waterkant.

Eens terug in het stadscentrum laat het 
culturele leven van Edinburgh in augustus 
zijn levendigste kant zien. Het Edinburgh 
International Festival en het Edinburgh Festival 

Fringe staan centraal in een wereldberoemde 
kunstbijeenkomst. Ook buiten de 
zomermaanden zijn er dankzij een uitgebreid 
evenementenprogramma het hele jaar door 
fantastische evenementen te beleven. 

Inspiratie en creativiteit vierden al altijd 
hoogtij in Edinburgh, de eerst Literatuurstad 
van UNESCO. Zijn literaire erfgoed gaat 
terug tot voor de dagen van Sir Walter Scott 
en omvat hedendaagse schrijvers zoals 
JK Rowling, die naar verluidt de eerste 
Harry Potter boeken in het Elephant House 
koffiehuis heeft geschreven.

Edinburgh is theater in zuiverste vorm, 
met zijn torens en kantelen, rotsen 
en klassieke zuilen; het verwondert 
werkelijk niet dat het dankzij zijn 
dramatische middeleeuwse en 
elegante Georgian architectuur een 
Werelderfgoedlocatie is geworden. 
In de levendige hoofdstad van Schotland valt 
een verrassing te ontdekken om elke hoek, 
van historische schatten tot adembenemende 
vergezichten. Om te beginnen is Edinburgh 
Castle vanaf een ongelooflijk aantal 
uitkijkpunten te zien. Deze prominente burcht 
is te zien vanaf Princes Street, torenhoog 
boven de mooie Princes Street Gardens. Beklim 
Arthur’s Seat, de sluimerende vulkaan en u zal 
het kasteel trots boven de skyline van de stad 
zien uitsteken. Stap binnen de muren van de 
burcht zelf en ontdek 900 jaar fascinerende 
geschiedenis.

Edinburgh’s Old Town bevindt zich rond 
het bovenste deel van de Royal Mile, een 
historische verkeersader die het kasteel met 
het Palace of Holyroodhouse verbindt. Hoewel 
het kasteel en het paleis aan het hoofd staan 
van een lange lijst van erfgoedlocaties, musea 

De Queensferry Crossing

Meer informatie over Edinburgh vindt u op www.visitscotland.com/edinburgh



Edinburgh skyline van het stadscentrum

WAAROM NIET ... 
• Stap terug in de tijd in het Edinburgh 

Castle of in de ondergrondse straten van 
de Real Mary King’s Close. 

• Wandel naar de top van Calton Hill om 
het Nationale Monument van  
Schotland en de mooie skyline van de 
stad te zien.

• Duik in de geschiedenis van Schotland in 
het National Museum of Scotland. 

• Ontdek meer over het distilleerproces 
om fijne malt whisky te maken tijdens de 
Scotch Whisky Experience.

• Stap aan boord van de Royal Yacht 
Britannia voor een majestueuze ervaring. 

• Bewonder hedendaagse en historische 
kunstwerken in één van de vele gratis 
kunstgalerieën.

• Verwen uzelf met retail therapie in de 
designerwinkels op Multrees Walk of 
koop fijne kasjmier op de Royal Mile.

• Reis over de gloednieuwe, 2,7 km lange 
Queensferry Crossing, die Edinburgh en 
Fife verbindt. Het is de langste tuibrug 
met drie steunen ter wereld!

DAGTRIPJES VANUIT 
EDINBURGH

Op korte afstand van de stad kunt u het 
volgende bezoeken:

• Het Scottish Seabird Centre en de 
witte stranden van North Berwick.

• De neo-klassieke elegantie 
van Hopetoun House, een 
indrukwekkende statige woning.

• De betoverende Rosslyn Chapel met   
zijn fijne middeleeuwse metselwerk.

edinburgh 4



GLASGOW
U kunt zich aan een hartelijke welkom 
verwachten wanneer u een bezoek 
brengt aan Glasgow - wist u dat het 
een stellaire reputatie heeft als één 
van de vriendelijkste plekken op de 
planeet? De grootste stad van Schot-
land staat bekend voor zijn stijl, 
ontwerp en architectuur. De stad is 
openhartig, modieus en zit vol leven. 
Shopaholics zijn het over eens dat het 
een paradijs is voor retail therapie. 

De architectuur van Glasgow, die vaak de 
fijnste Victoriaanse stad van Groot-Brittannië 
wordt genoemd, geeft uitdrukking aan zijn 
stoere karakter. De indrukwekkende City 
Chambers liggen in het hart van de stad, 
terwijl in Kelvingrove Art Gallery and Museum 
belangrijke kunstcollecties zijn ondergebracht 
die meer dan een eeuw lang een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan het culturele 
leven van Glasgow.

De beroemde Charles Rennie Mackintosh, een 
in Glasgow geboren ontwerper en architect, 
die aan het voortouw stond van Art Nouveau 
in Schotland, heeft zijn stempel gedrukt op 
deze dynamische stad. Ontdek zijn erfgoed in 
The Lighthouse, Schotland’s Centre for Design 
and Architecture, waar u kunt genieten van 

Wanneer het op winkelen aankomt, zijn 
er slechts weinig Britse steden die aan 
Glasgow kunnen tippen. Shop till you 
drop in het chique Princes Square, en ook 
Sauchiehall Street, Buchanan Street en het 
Merchant City district dat samen de ‘Style 
Mile’ van Glasgow vormt. 

In een gewone week vinden hier maar liefst 
120 verschillende muziekevenementen 
plaats - het is dan ook geen verrassing dat 
het de status UNESCO stad van de muziek 
heeft gekregen! Deze non-stop energetische 
muziekscène vindt het hele jaar door plaats 
op locaties zoals traditionele Schotse 
pubs, clubs, wereldklasse auditoria en 
specifieke podiumruimtes, die doordacht 
werden geconverteerd van opvallende 
stadsgebouwen. De SSE Hydro en Òran Mór 
zijn er slechts twee van vele.

Glasgow heeft een dynamische 
gastronomisch leven, met veel fijne 
etablissementen om uit te proberen. 
Bezoek de Ubiquitous Chip in de West 
End en ontdek een geliefde gevestigde 
waarde van Glasgow, of ontdek het trendy 
district van Finneston, de thuishaven van 
beroemde eetgelegenheden zoals Ox & 
Finch en The Gannet. 

Meer informatie over Glasgow vindt u op 
www.visitscotland.com/glasgow

indrukwekkende vergezichten over de stad en 
verken het Mackintosh Interpretation Centre. 
In 2018, geniet van een speciale tentoonstelling 
in het Kelvingrove Art Gallery & Museum om de 
150ste verjaardag van de beroemde artiesten 
te vieren.

De 21e eeuws architectuur van het 
Riverside Museum bezit een historische 
transportcollectie: een herinnering aan hoe 
Glasgow banden smeedde over de hele wereld 
met zijn schepen en treinlocomotieven. 

Glasgow betekent ‘dierbare groene plek’ en telt 
tot maar liefst 90 parken en groene ruimten, 
inclusief de mooie Botanic Gardens in de 
West End. Het is makkelijk om het perfecte 
evenwicht te vinden tussen stad en natuur 
tijdens uw bezoek aan Glasgow, met Loch 
Lomond & The Trossachs National Park op 
slechts een uurtje rijden. 

De Lighthouse
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WAAROM NIET...
• Langs de straten van de Merchant 

City struinen op zoek naar 
fantastische winkelmogelijkheden 
en de chicste restaurants en bars.

•  Maak een Mackintosh City Walking 
wandel-excursie georganiseerd door 
de Glasgow School of Art.

•  Verken het door Mackintosh 
ontworpen ‘House for an Art Lover’ 
gevestigd in Bellahouston Park.

•  In januari kunt u optredens 
bekijken van getalenteerde 
muzikanten tijdens Celtic 
Connections, een wereldberoemd 
wintermuziekfestival.

•  Neem een kijkje onder de platforms  
van Central Station tijdens een 
excursie om de geheimen van het 
drukste treinstation van Schotland 
te ontdekken.

•  Ontdek het verhaal van Glasgow en 
zijn inwoners in het volkspaleis en 
wintertuinen. 

•  Haal even een frisse neus in 
Pollok Country Park waar u de 
Highland-koeien van dichtbij kunt 
bewonderen!

De Stobcross Crane en River Clyde

Kelvingrove Art Gallery & Museum



Schotland - het thuisland 
van golf
Schotland is het thuisland van 
golf, met een ongeëvenaarde 
golfgeschiedenis die meer dan 600 
jaar teruggaat. Schotland biedt de 
ultieme golfervaring, of u nu komt 
om te spelen of de sport te bekijken, 
met zijn spraakmakende, spannende 
toernooien, aantrekkelijke golfbanen 
voor alle niveaus, en een reeks 
kortingspassen.
Schotland biedt een verscheiden 
spelmogelijkheid voor alle golferniveaus, met 
meer dan 550 golfbanen waaronder historische 
kampioenschapslinksbanen zoals St Andrews, 
Trump Turnberry en Muirfield, en ook lokale 
9-hole greens, klassieke parken en uitdagende 
heidelanden. 

Boek een afslagplaats op golfbanen ontwikkeld 
door golflegende James Braid, waaronder 
Carnoustie in Angus en de King’s en Queen’s 
golfbanen in Gleneagles. Dit 5-sterren luxeoord 
is de thuishaven van de PGA Centenary golfbaan, 
waar de epische sportieve actie van de Ryder 
Cup werd gespeeld in 2014.

In alle hoeken van het land zijn golfpareltjes 
te ontdekken. Speel een rondje op de 
weelderige linksbaan van Machrie op het 
eiland Islay voordat u van een neutje whisky 
geniet in een nabijgelegen distilleerderij 
of test uw spel op de gewaardeerde 
kampioenschapsbaan van Royal Dornoch, 
temidden van een adembenemend 
Hoogland-landschap. 

Geniet van indrukwekkende vergezichten 
op kustlinks zoals Machrihanish en kijk uit 
voor natuurlijke hindernissen waaronder 
de grazende schapen die dienst doen als 
groenhouders! De Carrick, op de oevers 
van Loch Lomond, heeft uitstekende 
vergezichten over de waterkant. Terwijl u 
op de Banchory golfbaan speelt, kijk dan uit 
naar de River Dee die een unieke rol speelt 
als een waterobstakel.

In 2018 zijn er een aantal niet te missen 
evenementen op de Schotse golfkalender. 
U kunt topspelers zien bij The Open 
Championships nabij Carnoustie Golf Links 
in Angus, Aberdeen Asset Management 
Scottish Open en de Aberdeen Asset 
Management Ladies Open in de Gullane 

Golf Club van East Lothian - allemaal 
zomerverrassingen in juli. In augustus kunt 
u het Europees Kampioenschap meemaken 
op de greens en fairways van Gleneagles in 
Perthshire. Of reis verder naar het noorden 
naar Royal Dornoch in de Highlands om te 
genieten van het round-robin evenement 
dat bestaat uit teams uit Schotland, 
Engeland, Wales en Ierland in The Boys 
Home Internationals.
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De Swilcan Bridge, St Andrews

Carnoustie Golf Links, Angus

WAAROM NIET...

Een georganiseerde golfexcursie boeken 
om enkele van de meest prestigieuze 
golfbanen en golfjuweeltjes van het land 
te spelen. ‘Tee times’, lessen, transfers 
en accommodatie worden allemaal 
verzorgd door ervaren, vriendelijke 
operators, zodat u zich enkel zorgen 
hoeft te maken over wie de eerste ronde 
binnenspeelt bij de 19e hole! 

Voor meer informatie over meer dan 
550 banen verspreid over Schotland, 
speciale golfpassen en fantastische 
deals, bekijkt u. 
www.visitscotland.com/golf



Een gevoel van ruimte
Voor een werkelijke uitdaging moet u één van de 
282 Schotse bergen beklimmen die geklasseerd 
zijn als Munro’s en die allemaal meer dan 914 
m hoog zijn. Het uitzicht van de top maakt de 
beklimming de moeite waard!

Zin om Schotland op twee wielen te ontdekken? 
Er zijn rustige paden, langeafstandsroutes en 
specifieke mountainbikingcentra. De Nevis 
Range nabij Fort William heeft een fantastische 
reputatie voor mountain biking en recipieert de 
jaarlijkse UCI Mountain Bike World Cup.

Het is eenvoudiger dan u denkt om een 
bergketen te verkennen - wist u dat u de 
berggondel naar de top van Aonach Mòr kunt 
nemen aan de Nevis Range, of de CairnGorm 
Mountain kunt beklimmen met de kabelbaan? 
Een schitterend pluspunt van buitenactiviteiten 
is dat u de fauna van Schotland kunt ontmoeten. 
Op plaatsen als Glen Muick aan Royal Deeside 
kunt u verwachten rode herten te zien, 
wijdverspreid in de Hooglanden. Veel zeldzame 
diersoorten werden opnieuw geïntroduceerd 
binnen Schotland in hun natuurlijke habitats, 
zoals majestueuze zee-arenden, die u kunt 
spotten vanaf het eiland Mull. 

De Hooglanden vormen de thuishaven van 
het Loch Garten Osprey Centre waar u vaak 

broedende visarenden en de ongrijpbare 
auerhoen, één van de zeldzame vogelsoorten van 
Schotland kunt zien.

Boek een boottrip om de mooie kustlijn van 
Schotland te bewonderen en zeehonden, 
papegaaiduikers en andere zeevogels te spotten. 
Vanuit Oban kunt u genieten van een excursie 
naar de beroemde Corryvreckan Whirlpool 
aan het noordelijke eind van Jura - kijk uit naar 
walvissen en dolfijnen onderweg!

Eilandhoppen 
U wordt beslist meteen verliefd op de eilanden 
van Schotland, en het verkennen van de 
eilanden wordt het avontuur van uw leven. Een 
‘eilandhoppen’-trip naar een paar van deze 
eilanden zal u er meteen van overtuigen dat 
elk eiland zijn eigen unieke karakter en charme 
heeft. Of u er nu voor kiest om de Buiten-
Hebriden te verkennen, en eilandenketen voor 
het noordwestelijke vasteland van Schotland, of 
de noordelijke eilandengroepen van Orkney of 
Shetland, u kunt veel ongelooflijke ontdekkingen 
maken. U vindt hier zandstranden, uiteenlopende 
landschappen, betoverende fauna, prehistorische 
erfgoedlocaties en levendige eilandculturen.

Neem een kijkje naar onze eilanden op 
www.visitscotland.com/islands

Berg, heuvel, bos, loch, rivier en 
glen - het mooie, weidse landschap 
van Schotland moet u gewoonweg 
verkennen, hetzij te voet, met de fiets 
of boot.

In Schotland heeft iedereen ‘the right to 
roam’, wat betekent dat het u vrij staat om het 
indrukwekkende landschap te verkennen, op 
voorwaarde dat u de Scottish Outdoor Access 
Code volgt.

Onze Nationale Parken bieden werkelijk alles 
aan als u de wonderen van het fantastische 
buitenleven van Schotland wilt beleven. Loch 
Lomond & The Trossachs National Park is de 
thuishaven van het spectaculaire Loch Lomond, 
terwijl het Cairngorms National Park het 
grootste is en de thuishaven is van 25 procent 
van de bedreigde wilde dieren van het VK.

Schotland is een paradijs voor de wandelaar. 
Het land heeft een uitstekend aanbod van 
bewegwijzerde paden en natuurpaden door 
uiteenlopende landschappen. Er zijn een 
aantal officiële lange afstandsvoetpaden die 
u verspreid over een dag in korte delen kunt 
afleggen. De West Highland Way tussen de rand 
van Glasgow en Fort William is de populairste. 
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Uitzicht op Loch Lomond nabij Conic Hill



Schotland - een excursie- 
avontuur in uw eigen tempo

van Fort William naar Mallaig brengt 
bijvoorbeeld indrukwekkende vergezichten 
over de eilanden.

U kunt vervolgens de veerboot naar 
Armadale op Skye nemen en met de 
bus verder reizen, waarbij u onderweg 
eilandattracties zoals de indrukwekkende 
Cuillin Hills zal zien. Maak de terugreis naar 
Glasgow of Edinburgh met de touringcar via 
de Skye Bridge. Kortom, het is een simpele 
route met ongelooflijke beloningen.

Onafhankelijke reizigers met hun 
eigen transport willen misschien een 
bewegwijzerde National Tourist Route en 
themaroute volgen. De Galloway National 
Tourist Route komt langs locaties die 
gelinkt zijn aan Robert Burns, de beroemde 
dichter van Schotland, evenals historische 
panden zoals Threave Castle. 

Tijdens het rondtrekken, dient u te letten 
op de speciale kortingen die beschikbaar 
zijn via programma’s zoals de “explorer” 
pas van Historic Environment Scotland, 
indien u verschillende historische locaties 
bezoekt.

De grote diversiteit aan landschappen, 
steden en dorpen verspreid over 
Schotland maken excursies bijzonder 
lonend. Op uw route kunt u kastelen, 
staande stenen, distilleerderijen, 
tuinen en uiteraard kilometerslange 
adembenemende landschappen zien.

Laaglanden naar Hooglanden, oost naar 
west, reizen in Schotland is eenvoudig. Naast 
snelwegen en goede hoofdwegen, is er een 
uitstekend netwerk van landelijke wegen met 
licht verkeer - in het bijzonder bij de Borders en 
Galloway, Fife, Angus, Aberdeenshire en Moray. 

Indien u in de steden verblijft, of geen eigen 
transport heeft, organiseren verschillende 
operators rondleidingen met gids - zowel 
dagtrips of langere excursies - naar enkele van 
de fijnste landschappen van Schotland. Het 
is een fantastische manier om de sublieme 
schoonheid van Loch Lomond of de ruwe 
grootsheid van Glen Coe te beleven.

Het openbaar vervoer, met zijn geïntegreerde 
trein- veerboot- en busdienstregelingen, biedt 
vele mogelijkheden. De onvergetelijke treinreis Dawyck Botanic Garden, Scottish Borders

Plan een excursie in Schotland - ontdek meer op  www.visitscotland.com/tours
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VERBORGEN SCHATTEN... 

• Bewonder het mooie landschap 
van de Borders langs de Borders 
Railway, die loopt tussen 
Edinburgh en Tweedbank.

•  Fiets langs de kustwegen van de 
Buiten-Hebriden op de Hebridean 
Way.

• Verken de laantjes en steegjes van 
pittoreske vissersdorpjes zoals 
Crail in de East Neuk of Fife.

• Zie duizenden zeevogels op een 
boottocht rond de dramatische 
Noss-kliffen van Shetland.

• Vaar in een rustig tempo over 
Loch Katrine op de stoomboot SS 
Sir Walter Scott.

•  Plan een wandeltocht door de 
mooie Glen Clova in Angus.

• Bezoek machtige burchten en 
fijne herenhuizen op uw weg langs 
de Castle Trail (Kastelenroute) 
door Aberdeenshire.

•  Maak een boottocht en spot de 
dolfijnen van de Moray Firth.

Balmoral Castle, Aberdeenshire



Uw reis naar Schotland
Een vakantie in Schotland zit 
boordevol natuurschoon en 
fantastische dingen om te zien 
en doen. Stap aan boord van een 
historische boot, maak een treinrit 
door een voormalige filmset, 
of proef heerlijk lokaal eten en 
drinken - er zijn veel plaatsen 
om te bezoeken in Schotland, 
er is voor elk wat wils. Kastelen, 
musea, fauna, indrukwekkende 
kustlijnen en stranden, en 
uitstekende avonturen, Schotland 
biedt dit alles.
Dus hoe krijgt uw reis vorm? Ontdek 
fantastische tips om het meeste te halen 
uit een weekendje Edinburgh, bezoek 
kastelen op de Kastelenroute, of ga 
eilandhoppen langs de westkust van 
Schotland - dit zijn slechts enkele van 
de vele routes die speciaal ontwikkeld 
zijn om u te helpen een onvergetelijke 
vakantie in Schotland te plannen.

www.visitscotland.com/itineraries

NORTH COAST 500 
Deze kustroute van 800 kilometer strekt zich 
uit over de noordkust van de Hooglanden en 
is de Schotse versie van Route 66. De route 
begint in de noordelijk gelegen stad Inverness, 
weeft zich een weg langs de westkust naar 
Applecross en trekt vervolgens noordwaarts 
naar de levendige dorpen Torridon en Ullapool. 
Van daaruit trekt u naar enkele van de meest 
noordelijk gelegen kustpunten in Schotland, 
u komt voorbij Caithness en John o’ Groats 
voordat u opnieuw zuidwaarts trekt door 
Dingwall en uiteindelijk terug naar Inverness. 
www.northcoast500.com

NATIONAL TOURIST ROUTES 
Deze 12 routes wijken af van de hoofdwegen en 
snelwegen zodat u het verscheiden landschap 
en de steden en dorpen van Schotland kunt 
verkennen. Onderweg komt u ook nog een 
paar regionale hoogtepunten tegen. De routes 
zijn eenvoudig te volgen, verschillen in lengte 
en zijn goed bewegwijzerd met opvallende 
bruin met witte borden.

Angus kustroute 
Dundee – Aberdeen 68 mijl (109 km). U kunt 
de spectaculaire kustlijn zien, bezaaid met 
pittoreske kustplaatsen, zandstranden, 
kampioenschapsgolfbanen, natuurreservaten 
en landschapsparken.

Argyll kustroute 
Tarbert – Fort William 129 mijl (208 km). Vanuit 
Tarbet aan Loch Lomond, reist u door Argyll 
en verder naar Fort William in de Hooglanden, 
voorbij het mooie Crinan Canal, Oban en 
noordwaarts steekt u de indrukwekkende Connel 
Bridge over, en reist u door Ballachulish om Fort 
William te bereiken.

Borders Historische Route 
Carlisle – Edinburgh 89 mijl (143 km). U ontdekt 
de magie van het Schotse grensgebied en reist 
door een gebied dat al eeuwen in het hart ligt 
van de geschiedenis en cultuur van Schotland.

Clyde Valley toeristische route 
Volg de rivier Clyde door contrasterende 
landschappen rijk aan geschiedenis, door van 
de M74 nabij Abington te draaien (of Hamilton 
indien u van de tegenoverliggende richting komt) 
en volg de borden langs de 42 mijl (67km) lange 
strook van wegen, inclusief de A73, A72 en A702.

Deeside toeristische route 
Perth – Aberdeen 108 mijl (174 km). Op uw 
weg noordwaarts vanuit Perth, belooft u de 
landschappen van de Hooglanden op uw 
beklimming van de A93 na Blairgowrie, de 
hoogst gelegen hoofdweg van Groot-Brittannië. 
Passeer door Glenshee, voordat u afdaalt naar 
Braemar, Royal Deeside, Balmoral Castle, en de 
dorpen Ballater, Aboyne en Banchory voordat u 
Aberdeen bereikt.
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Schotse Hooglander

Fife kustroute 
Kincardine – Newport on Tay 77 mijl (124 
km). Volg de route noordwaarts vanaf 
Edinburgh of zuidwaarts vanaf Dundee. 
Vanuit Edinburgh steekt u de nieuwe 
Queensferry Crossing over, de westroute 
komt voorbij de oude hoofdstad van 
Dunfermline en de Royal Burgh van Culross, 
terwijl de kustroute in oostwaartse richting 
naar de charmante East Neuk dorpen loopt, 
voordat u St Andrews bereikt.

Toeristische route in de Forth-vallei 
Edinburgh – Stirling 43 mijl (69 km). Neem de 
tijd om het historische Linlithgow Palace in 
West Lothian te bezoeken. De volgende halte 
op uw route is Falkirk en bij het binnenkomen 
van Stirlingshire, ziet u al meteen de 
nederzettingen van Clackmannanshire 
genesteld onder de Ochil Hills in de verte, 
ga vervolgens naar Stirling, de stad die 
de thuishaven is van het National Wallace 
Monument en Stirling Castle.

Galloway toeristische route 
Deze route strekt zich 92 mijl (148 km) uit van 
Gretna, door het weelderige platteland van 
Dumfries & Galloway en naar Ayrshire, in het 
hart van Burns’ country. U komt eerst langs 
Gretna Green voordat het verder gaat naar 
Dumfries. In Dalbeattie kunt u de Solway 
Coast Heritage Trail volgen die langs vele 
attracties loopt, of het mooie Galloway Forest 
Park verkennen.

Hoogland toeristische route 
Aberdeen – Inverness 116 mijl (187 km). De 
route brengt u door de mooie valleien en 
glooiende bergen. Reis naar Speyside, het 
hart van het whisky land. Het laatste eind van 
de route brengt u door Grantown-on- Spey, 
voordat u Inverness bereikt, de hoofdstad van 
de Hooglanden.

Moray Firth Route 
Inverness – Loch Fleet 80 mijl (128 km). Een 
traject in halve cirkel van Inverness rond drie 
van de mooiste inhammen op de oostkust 
van Groot-Brittannië - de Beauly, Cromarty en 
Dornoch firths - wanneer deze noordwaarts 
trekt naar het hart van de noordelijke 
Hooglanden.

North & West Highlands Route 
Ullapool – John O’Groats 158 mijl (254 km). Deze 
route brengt u noordwaarts door prachtige 
berglandschappen, voorbij de pittoreske 
dorpen op zijn weg naar Durness voordat het 
oostwaarts trekt door geleidelijk aan zachter 
wordend landschap naar John o’ Groats.

Perthshire toeristische route 
43 mijl (69 km). Daal hier vanuit het noorden van 
Dunblane af naar het charmante Aberfeldy en ga 
langs de snelstromende River Tay via de A827, 
die opnieuw op de A9 komt nabij Pitlochry.

Haal meer informatie 
www.visitscotland.com/drivingroutes



Verblijfplaatsen

Hotels, pensions en B&B’s 
Of u nu de elegante en verfijnde 
stijl van een moderne hotel in 
het stadscentrum kiest, of de 

majestueuze zitting van een landhuis, 
Schotland biedt het allemaal. Ontmoet de 
vriendelijke lokale bevolking en maak kennis 
met de wereldberoemde Schotse gastvrijheid 
in de vele pensions en B&B’s, of verblijf zelfs in 
een boerderij.

Pubs en restaurants met kamers 
Geniet van een traditioneel verblijf 
in een gezellige pub, waar u kunt 
ontspannen met een drankje aan 

de bar en van een heerlijke hartige maaltijd 
kunt genieten. Restaurants met kamers 
zorgen voor accommodatie en prachtige 

eetgelegenheden.

Zelfcatering 
Op het gebied van zelfcatering 
is er een groot aanbod. 

Schotland heeft charmante traditionele 
cottages, ruime moderne chalets en trendy 
stadsappartementen. De huur wordt op 
voorhand betaald en is doorgaans op  

weekbasis. Appartementen met onderhoud zijn 
in essentie zelf-catering appartementen waar 
andere diensten (zoals schoonmaakdiensten) 
worden aangeboden.

Kastelen en statige woningen 
In Schotland is het mogelijk om 
in een kasteel of historisch pand 
te verblijven. Kies uit een reeks 

hoogstaande accommodaties met onderhoud 
of zelf-cateringmogelijkheden.

Wanneer het op accommodatie aankomt, hebben we van alles wat. Gaande van 5-sterren hotels en exclusieve boshutten 
tot bed & breakfasts, jeugdherbergen en kampeerterreinen nabij bergstromen. Laat uw verbeelding de vrije loop - wat 
dacht u van een kasteel, een vuurtoren, een boerderij of zelfs een houten wigwam?  

Caravans en kamperen 
Kampeer-, caravan- en 
camperliefhebbers zullen het 
brede aanbod van goed uitgeruste 

caravan- en kampeerparken kunnen 
waarderen. Huur een vakantiewoning of 
arriveer met uw eigen touringcaravan, 
camper of tent.

Hostels 
Schotland beschikt over een 
uitgebreid netwerk van hostels die 
ofwel toebehoren aan de Scottish 

Youth Hostels Association (SYHA) of aan 
onafhankelijke privé-bedrijven. 

Kwaliteit - het staat in de sterren geschreven 
VisitScotland, dat onder het Scottish 
Tourist Board merk opereert, voert het  
sterrensysteem uit. Elk jaar bezoeken we 
duizenden verschillende accommodaties 
en geven scores voor de zaken die voor u 
belangrijk zijn. Zaken zoals de standaard 
van gastvrijheid, service en klantenzorg, 
zodat u een beter geïnformeerde keuze kunt 
maken. Kijk uit naar accommodaties met het 
VisitScotland kwaliteitslogo.Glen Nevis camping, Highlands
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Onze Welcome-programma’s 
Deze vertellen u over de verblijfplekken die 
bijzondere aandacht besteden aan de specifieke 
behoeften van bezoekers. Naast onze Walkers 
Welcome en Cyclists Welcome programma’s zijn 
er programma’s voor vissers, fietsers, klassieke 
auto’s, golfers, kinderen, terreinsporten, 
groepen, huisdieren, bezoekende golfers, 
Gaelisch-beleving en genealogieliefhebbers.

Toegankelijkheid 
Specifieke informatie over bedrijven die 
mindervalide faciliteiten en eigenschappen 
hebben, zijn te vinden op onze website 
www.visitscotland.com/accommodation/
accessible

Omdat we dat belangrijk vinden 
Het Green Tourism Business Scheme 
dat wordt georganiseerd door GBUK, 
evalueert het niveau van de duurzame 

praktijk die bedrijven halen, met brons-, zilver- 
en goud-onderscheidingen. Bezoek 
www.green-tourism.com

Voor meer informatie over door VisitScotland 
gecertificeerde kwaliteitsaccommodatie in 
Schotland gaat u naar  
www.visitscotland.com

W
EL
CO

M
E W

ELCO
M
E

W
E
L
C
O
M
E

W
E
L
C
O
M
E

B I K E R S

B I K E R S

W
ELCO

M
E

CYCLISTS

CYCLISTS

W
EL

CO
M
E

WALKERS

WALKERS W
ELCO

M
EW

EL
CO

M
E

Craigievar Castle, Aberdeenshire



Een smaak van Schotland
met gedroogd fruit en specerijen); en een 
assortiment van bakkerijproducten, inclusief 
de buttery, die lijkt op de Franse croissant!

Whisky is alom bekend in Schotland, maar 
wist u dat de ambachtelijke brouwerijen 
van het land ook goed presteren? Van 
traditioneel heidebier, tot baanbrekende 
nieuwe bierhybriden, er zijn veel lokale 
hopheerlijkheden die u op uw reis kunt 
proeven!

De vele routes met eet- en drinkgelegenheden 
zullen u het water in de mond doen staan.  
U kunt de smaken van de zee ontdekken op  
uw ontdekkingstocht langs het Seafood Trail 
door de westkust van Schotland, of proef  
de vele zoetigheden langs het Chocolate  
Trail van Schotland.

Het hele jaar door vinden fantastische 
voedsel- en drankenevenementen plaats, 
zoals het Crail Food Festival in Fife of het 
Tarbert Seafood Festival in Argyll. In de lente 
probeert u de nationale drank van Schotland 
op het Spirit of Speyside Whisky Festival, of 
geniet van andere evenementen tijdens de 
whiskymaand in mei.

Trakteer uzelf met een tafel in een van de vele 
fijne restaurants en geniet van overheerlijke 
Schotse producten, zorgvuldig bereid door 
onze getalenteerde chefkoks. Verwen uw 
smaakpapillen in een van de talloze lokale gin 

bars, of ontdek een gindistilleerderij met een 
rondleiding.

Boerenmarkten 
U vindt deze overal verspreid over Schotland, 
van Kelso in de Scottish Borders tot Lerwick op 
Shetland. Op deze markten verkopen boeren 
en producenten hun verse lokale producten, 
zoals fruit, wild en kaas.

Whisky 
Bij een bezoek aan Schotland moet u 
gewoon een neutje whisky proberen - trek 
naar een distilleerderij om te zien hoe deze 
amberkleurige drank wordt gemaakt en proef 
fijne malt-whisky aan de bron.

Taste Our Best 
Geniet van Schots eten en 
drinken van buitengewone 
kwaliteit door uit te kijken naar 
plaatsen die deel uitmaken 
van Taste Our Best, ons 
kwaliteitsgarantieprogramma

Uit eten gaan 
Probeer één van de bekroonde restaurants 
van Schotland voor een exclusieve culinaire 
ervaring. Met 14 restaurants die met Michelin-
sterren zijn bekroond verspreid over het land, 
heeft u uitgebreid keuze. 

Uitchecken www.visitscotland.com/tasteourbest

Schotland is een waar festijn 
voor de zintuigen, dus verwen 
uw smaakpapillen en proef onze 
producten van wereldklasse.
Met gras gevoede runderen uit Aberdeenshire, 
hertenvlees van de Hoogland-heuvels, 
schelpdieren van de westkust - dit zijn slechts 
enkele van de vele heerlijkheden die u in 
de natuurlijke voorraadkast van Schotland 
kunt vinden. Geniet van de beste Schotse 
producten en probeer onze vele fantastische 
eetgelegenheden en heerlijke foodie-
evenementen.

Haggis is wellicht het bekendste traditionele 
gerecht van Schotland en staat soms op het 
menu als voorgerecht of als onderdeel van 
een hoofdschotel. Om kennis te maken met de 
Schotse soepentraditie, moet u beslist eens 
de Cullen Skink proberen, een vissoep van 
gerookte schelvis en aardappelen. Oatmeal, 
een traditioneel Schots basisgerecht, betekent 
pap, havermoutkoekjes en desserts waaronder 
cranachan (geroosterde havermout, honing, 
whisky, room en bessen).

Nog meer voorbeelden van authentieke 
smaken zijn de Schotse kazen zoals Lanark 
Blue en Ross-shire Caboc; gerookte vis, met 
name de Arbroath Smokie of overheerlijke 
gerookte zalm; clootie dumpling (gemaakt 

Ontdek meer over het heerlijke eten en drinken van Schotland op www.visitscotland.com/tastescotland
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MIS DE NIET... 
• Proef beslist haggis, het nationale 

gerecht van Schotland - het is kruidig 
en kruimig en rijk van smaak!

• Ontdek meer over de wonderen van 
het whiskydistilleerproces in een van 
de vele distilleerderijen.

• Proef van sappige zeevruchten van 
de Lobster Shack in North Berwick 
of  probeer verse oesters recht uit 
de schelp in Loch Fyne Restaurant & 
Oyster Bar.

• Voor het ultieme genieten, boekt u een 
tafel in Restaurant Andrew Fairlie  in 
Gleneagles, het enige restaurant met 
twee Michelin-sterren in Schotland.

•  Geniet van een traditioneel visgerecht 
van vis in beslag met friet, een maaltijd 
die het beste smaakt aan de zee.

• Baan u al proevend een weg in 
Edinburgh of Glasgow tijdens een 
foodie-excursie en maak kennis met de 
plaatselijke culinaire scène.

• Geniet van een overheerlijke en 
decadente ‘afternoon tea’ compleet 
met sandwiches, scones en taarten, in 
een elegant landhuishotel. Seafood-gerecht bij Ee-Usk, Oban



Geschiedenis -  
Schotland door de eeuwen heen 

Jakobieten 
Van de afzetting van James II tijdens de 
revolutie van 1688, tot de dood van Bonnie 
Prince Charlie in 1788, het tijdperk van 
de Jacobieten was een sombere affaire 
die wordt gekenmerkt door bloedige en 
verdelende rebellies en veldslagen. Verken 
het fascinerende Jacobitische verhaal op 
diverse locaties in Schotland, waaronder het 
Glenfinnan Monument en Culloden Battlefield 
in de Highlands, Callendar House nabij Falkirk, 
en Braemar Castle in Aberdeenshire.

Standing stones 
Deze ongelooflijke monumenten markeren 
de eerste kolonisten die meer dan 10.000 jaar 
geleden in Schotland aankwamen. Ze zijn 
een verbazingwekkend stukje geschiedenis 
waar archeologen tot de dag van vandaag 
over discussiëren. Ze zijn overal in Schotland 
te vinden. Vertrek vanaf de Ring of Brodgar in 
Orkney naar de opvallende Calanais Standing 
Stones in de Buitenste Hebriden, of naar 

Machrie Moor op het eiland Arran voor een reis 
terug in de tijd naar prehistorisch Schotland.

Kastelen 
Denk aan hoge torens, dikke stenen muren 
en vaak een dramatische, broeiende 
omgeving. Kastelen spelen een belangrijke 
rol in de Schotse geschiedenis en zijn door 
het hele land te vinden, van het hart van 
steden tot kustlocaties. Van de ruïnes van 
Dunnottar Castle in Aberdeenshire, langs 
Scotland’s Castle Trail, naar het iconische 
Edinburgh Castle, of Urquhart Castle naast 
de mysterieuze Loch Ness; elk kasteel heeft 
een uniek verleden. Gebouwd om vijandelijke 
aanvallen te weerstaan en als een vesting voor 
bescherming. Hier kunt u meer leren over grote 
veldslagen en boeiende verhalen.

Historische attracties 
Verken oude abdijen, prehistorische 
plaatsen, oude slagvelden en eeuwen 
fascinerende geschiedenis bij vele attracties 

in heel Schotland. Verken de Neolithische 
nederzetting van Skara Brae in Orkney, de 
Echte Mary King’s Close in Edinburgh, of The 
Battle of Bannockburn Centre in de buurt 
van Stirling en leer alles over het verleden 
van Schotland en het belang van deze sites 
vandaag.

Beroemde Schotten 
Van sporthelden en inspirerende schrijvers, 
tot legendarische strijders en tragische 
koninginnen, de mensen van Schotland 
hebben hun sporen nagelaten in de 
geschiedenis en hun erfenis is nog altijd 
levend. Verken het dramatische leven van 
Mary Queen of Scots, het nalatenschap van 
Schotland’s meest succesvolle monarch 
- Robert the Bruce, of de middeleeuwse 
zwaardheld William Wallace. Of maak kennis 
met James Braid, een van de beste golfers 
en golfbaanontwerpers aller tijden. Zijn 
ontwerpen zijn op meer dat 200 locaties in 
Schotland te vinden.

Schotland heeft een fantastisch historisch verleden met geweldige historische evenementen. Van de tribale Kelten, de 
oude Picten, en de roodharige Vikingen tot de grote ontdekkingsreizigers, uitvinders en filosofen - de geschiedenis van 
Schotland is altijd spannend en avontuurlijk geweest.

Meer bijzonderheden vindt u op www.visitscotland.com/about/history
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 DIT MAG U NIET MISSEN...  
•  De honderdste herdenking van het einde 

van de Eerste Wereldoorlog herdenkt 
de bijdrage van Schotland aan de 
Britse strijdkrachten met honderden 
gedenktekens over het hele land, 
waaronder in Alloa in Clackmannanshire, 
Oban aan de westkust, het eiland Lewis 
in de Buitenhebriden en in het kasteel 
van Edinburgh.

•  Leer meer over de Auld Alliance uit 1295 
tussen Schotland en Frankrijk tijdens de 
middeleeuwen en de connecties die van 
cruciaal belang zijn voor de geschiedenis 
van het land. 

•  De kans om voorouderlijke banden 
met oude Schotten te verkennen en 
meer te leren over uw clannaam en 
voorouderlijke verhalen.

•  Het voormalige huis van Schotlands 
nationale bard, Robert Burns, nu een 
museum met zijn levenswerk in Ayrshire.

•  De geschiedenis van Schotland’s 
nationale drank, whisky, evenals kilts en 
ceilidhs voor een echt unieke Schotse 
ervaring tijdens evenementen het hele 
jaar door.

Ring of Brodgar, Orkney

De Wallace Monument en Ochil Hills, Stirling



Aantrekkelijke prijzen 

Accommodatie 
Schotland’s uitgebreide aanbod van unieke 
accommodatie zorgt voor een onvergetelijke 
vakantie. Geniet van rust in een van de 
vele selfcatering accommodaties in het 
land, inclusief vakantiehuisjes, lodges en 
appartementen. Waarom niet een eco-camping, 
wigwam of bothy (onbeheerd hutje) proberen 
voor een speciale vakantie? Of “go back to 
basics” en breng een tent en slaapzak. Er zijn 
tal van campings overal in Schotland met 
prachtige landschappen waar overnachtingen 
voor slechts £9 per nacht beschikbaar zijn. 
Als u naar verschillende plaatsen reist, zijn 
jeugdherbergen een geweldige manier om 
nieuwe, gelijkgestemde mensen te ontmoeten, 
spectaculaire bezienswaardigheden te zien, en 
waar u geld bespaart.

Vervoer 
Navigatie rond Schotland is handig en simpel. 
Er zijn tal van bus vervoersbedrijven  die reizen 
op korte en lange afstand aanbieden. Vaak zijn 
kortingen beschikbaar op meerdere bus routes. 
Tickets zijn beschikbaar vanaf slechts £14 en 
kunnen van tevoren besteld worden maar zijn 
ook beschikbaar in winkels en vaak op de bus.

U kunt de trein kiezen als een snel en 
ontspannend alternatief om in korte tijd veel 
van het land te zien. Er zijn spoorverbindingen 
naar alle zeven steden die weer verbindingen 
hebben met kleinere steden en dorpen. Tickets 
zijn beschikbaar aan treinstations, reisbureaus 
en online. De eilanden en delen van het 
vasteland zijn ook bereikbaar met luchtvervoer 
en veerboten tegen aantrekkelijke prijzen. 

Evenementen/Festivals 
Overal in Schotland worden talloze 
evenementen georganiseerd met gratis toegang 
en speciale attracties tegen kleine betalingen. 
Festivals, zoals het Edinburgh Festival Fringe, 
hebben acts en straatartiesten die hun talenten 
over de hele stad laten zien die u gratis kunt 
zien en ervaren. Deze festivals brengen elk jaar 
een levendige en kleurrijke sfeer naar de steden 
en zijn een absolute must-see voor de perfecte 
vakantie. Let ook op de “early bird”-tickets zodat 
u geen enkele festivalervaring hoeft te missen!

Eten & Drinken 
Alle zeven steden hebben een fantastisch 
culinair aanbod voor alle smaken en betaalbare 
prijzen van ongeveer £5-10 per maaltijd per 

persoon. Probeer de Piemaker in Edinburgh 
voor smakelijke, vers bereide pasteitjes of, 
The Raven in Glasgow voor een menu met 
gerookte lekkernijen, en vele anderen. U kunt 
op plaatselijke markten overal in het land ook 
seizoensgebonden producten en heerlijke 
zeevruchten proberen tegen redelijke prijzen.

Gratis attracties 
Verken fascinerende gratis attracties in 
Schotland, zoals The Helix in Falkirk, het 
Nationaal Museum van Schotland in Edinburgh, 
The Highland Folk Museum in Newtonmore, en 
nog veel meer.

Maak een wandeling in de natuur en ontdek 
de ontelbare gratis paden, bossen en stranden 
met fantastische landschappen en fauna. 
Let op voor de juiste momenten om het 
noorderlicht op verschillende locaties te zien, 
zoals Shetland, Orkney en de Highlands.

Parken en tuinen zijn ook gratis, en bieden 
een levendig en vaak zeldzaam plantenleven. 
Er zijn vier Koninklijke Botanische Tuinen in 
Schotland, allemaal ontspannende groene 
omgevingen met een verscheidenheid aan 
prachtige inheemse en exotische plantsoorten.

Vakantie hoeft echt geen fortuin te kosten! Schotland heeft een ruime keuze aan eigenzinnige accommodatie, 
fascinerende attracties en prachtige bezienswaardigheden voor unieke ervaringen... en dit alles op een redelijk budget.

Ontdek meer op www.visitscotland.com/holidays-breaks/cheap-budget
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De Kelpies, Helix Park, FalkirkTour bus op Churchill Barrier, Orkney



Schotland op het scherm
door een ritje te maken op de Jakobitische 
stoomtrein tussen Fort William en Mallaig.

‘Whizzpopping’ en ‘snozzcumbers’ hebben 
beslist niet als enige een indruk nagelaten 
op het publiek van The BFG, de filmversie 
uit 2016, van het klassieke kinderboek van 
Roald Dahl. De dramatische landschappen 
van Orkney en Skye vormden het magische 
koninkrijk van de GVR in de kaskraker van de 
hand van Steven Spielberg. 

De Quiraing op het eiland Skye werd ook 
gebruikt als de decor voor een donkere 
tragedie, toen Michael Fassbender de titelrol 
speelde in de filmversie van Shakespeare’s 
klassieke Macbeth in 2015.

De schitterende kustlijn van Schotland 
speelde ook al een bijrol in geliefde films zoals 
Chariots of Fire, gefilmd op het West Sands 
strand in St Andrews, en Local Hero, gefilmd 
op Camusdarach strand in Morar. Meer 
recent werd de met een Oscar bekroonde 
biografische film The Queen gefilmd in de 
Balmoral Estate in Royal Deeside terwijl 
Rosslyn Chapel, net buiten Edinburgh, een 
rolletje speelde in The Da Vinci Code. 

Het roman Sunset Song van Lewis Grassic 
Gibbon werd in 2016 op het witte doek 
gebracht in een langspeelfilm met Peter Mullan 
en Agyness Deyn, waarvan veel scènes werden 

Het spectaculaire landschap van 
Schotland, de kwaliteit van het licht, 
zijn mensen en zijn verhalen, werden 
reeds lang onsterfelijk gemaakt op 
het witte doek. Voor velen is het bijna 
zo goed als hier zijn - maar de enige 
manier om de magie en schoonheid 
werkelijk op prijs te stellen is door het 
zelf te zien.
De dramatische heuvels van Glen Nevis en Glen 
Coe vormden de setting voor Braveheart, het 
portret van één van de meest iconische figuren 
van het land, met Mel Gibson als William 
Wallace en een weergave van de strijd tegen de 
Engelse bezetting in de 13e eeuw. 

Highlander, met Christopher Lambert en Sean 
Connery in de hoofrol, speelt zich af in dezelfde 
landschappen en het romantische Eilean 
Donan Castle, dat ook een gastrol speelt in de 
James Bond film The World Is Not Enough. Meer 
recentelijk vormde Glen Coe de achtergrond 
voor spannende scènes in Skyfall.

Uit Harry Potter and the Chamber of Secrets is er 
de spectaculaire achtervolgingsscène met de 
Hogwarts Express en een vliegende Ford Anglia 
die het Glenfinnan Viaduct kruisen in de west 
Hooglanden. Beleef uw eigen magische treinrit Eilean Donan Castle, Highlands



opgenomen tussen de rijkelijke landhuizen en 
mooie dorpen in Aberdeenshire.

Fans van Danny Boyle’s indie cult klassieker 
Trainspotting en de follow-up van 2017 
T2: Trainspotting 2 kunnen de straten 
verkennen van Edinburgh en Leith die de 
achtergrond vormden voor de twijfelachtige 
capriolen van de kleurrijke figuren uit de 
films. Breng een bezoek aan het afgelegen 
Corrour treinstation in de Hooglanden, de 
setting van gedenkwaardige scènes uit de 
productie van 1996. 

Schotland was het land dat de inspiratie 
vormde voor Disney•Pixar’s Brave. Hoewel 
Brave zich afspeelt in een fictief middeleeuws 
Schotland, waren de animators van Pixar 
beslist onder de indruk van de ruwe 
schoonheid van het land. Highland Games, 
staande stenen en clancultuur zijn slechts 
enkele van de Schotse bezienswaardigheden 
tijdens dit indrukwekkende luchtige avontuur.

En onlangs toonde Guy Ritchie’s King Arthur 
prachtige locaties waar u connecties kunt 
vinden met de beroemde legende, waaronder 
Stirling Castle. Whisky Galore, gebaseerd 
op Compton MacKenzie’s roman uit 1947, 
vermaakt mensen al jaren en de remake van 
2017 werd op diverse loaties in Schotland 
verfilmd, waaronder Fife, de Buitenhebriden 
en Ayrshire.
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Doune Castle, nabij StirlingThe Town House, Culross

Outlander 
De bekroonde tv-serie Outlander, gebaseerd 
op Diana Gabaldon’s bestsellers, werd gefilmd 
op een aantal indrukwekkende locaties 
verspreid over Schotland. Doune Castle 
speelde een rol in het populaire programma, 
net zoals de pittoreske Fife steden Culross 
en Falkland. Dean Castle in Kilmarnock en 
Callendar House in Falkirk vormden ook de 
achtergrond voor Claire en Jamie’s avonturen.  
www.visitscotland.com/outlander

Ontdek meer op  
www.visitscotland.com/tvfilm



De culturele geest 
van Schotland
Het is moeilijk om aan te 
duiden waardoor Schotland zo 
onderscheidend is. Sommige zaken 
zijn uniek Schots, maar er is niet echt 
één element dat het land definieert. 
Het is eerder een subtiele mix van 
veel verschillende ingrediënten die 
allemaal samen vorm geven aan iets 
wat alleen omschreven kan worden 
als een unieke en levendige geest. 
Hoe zult u het beleven?
Om de cultuur van Schotland te beleven moet 
u zich naar buiten richten. Vandaar dat bij de 
Celtic Connections van Glasgow bijvoorbeeld 
inheems talent en performers van over de hele 
wereld opvoeren, terwijl de stad het centrum 
van de doedelzakwereld wordt tijdens het 
Piping Live! International Piping Festival.

Terwijl hoogstaande evenementen zoals het 
Edinburgh International Festival, en de Fringe, 
Book and Film Festivals en de aanstekelijke 
Royal Edinburgh Military Tattoo onvermijdelijk 
een enthousiast publiek aantrekken naar de 
hoofdstad, hebben andere delen van Schotland 
ook aanlokkelijke culturele evenementen op 
het podium.

De jaarlijkse Braemar Highland Gathering in 
september is Schotland’s topevenement voor 
wat betreft Highland games omdat het Britse 
koningschap aanwezig is - maar het is slechts 
een van vele gamesprogramma’s verspreid over 
Schotland. Tijdens de zomermaanden mag u de 
kans niet missen om traditionele sporten zoals 
touwtrekken (tug-o-war) en paalwerpen (caber 
tossing) op de Highland games te ervaren. 

Het is eenvoudig om je in de traditionele 
muziek van Schotland te verliezen in een 
informele setting. Muzikale bijeenkomsten die 
‘ceilidhs’ worden genoemd, worden vaak vooraf 
aangekondigd, in het bijzonder in kleinere 
gehuchten. Vraag uw gastheer/gastvrouw om het 
na te vragen bij uw plaatselijke iCentre. 

Misschien maakt u wel een spontane 
folkmuzieksessie mee in een lokale pub, of 
bekijk de verscheiden muziekprogramma’s op 
stadslocaties zoals Hootananny in Inverness of 
Ghillie Dhu in Edinburgh.

Pik één van de vele gezellige zomermuziekfestivals 
mee. Op het Tiree Music Festival in de Binnen-
Hebriden en het Hebridean Celtic Festival op 
het eiland Lewis, ziet u boeiende traditionele 
en moderne artiesten optreden tegen de 
indrukwekkende achtergrond van de eilanden.

In de winter kan het er echt warm aan 
toe gaan. Neem deel aan een van de 
traditionele ‘fire festivals’ zoals Shetland’s 
beroemde Up Helly Aa in januari dat het 
Noorse erfgoed van de eilanden in vurige 
glorie viert. 

Ceilidh dansen 
Tijdens een ceilidh krijgt u beslist de smaak 
te pakken van een traditionele Schotse 
dans - probeer de Dashing White Sergeant 
of de Gay Gordons te dansen op het geluid 
van een traditionele ceilidh band.

Celtic Connections 
Geniet van een enorme verscheidenheid 
aan geluiden van dit inheemse talent 
en internationale performers tijdens dit 
populaire jaarlijkse muziekfestival dat in 
januari plaatsvindt in Glasgow.

Edinburgh Festivals 
Edinburgh heeft veel koosnaampjes, 
maar Festival City is de perfecte naam! 
Ontdek de dynamische festivals boordevol 
evenementen die in de zomermaanden 
plaatsvinden in de hoofdstad van 
Schotland evenals vele gezellige 
winterfeesten, waaronder Hogmanay en 
een Torchlit Procession.
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St Andrew’s Day 
Vier de patroonheilige van Schotland 
en onze nationale dag met een vakantie 
en fantastische evenementen, met het 
allerbeste van de Schotse cultuur.

Highland Games (Hooglandspelen) 
Indien u tijdens de zomer in Schotland 
bent, neem dan beslist een kijkje naar 
traditionele sporten zoals tug-o-war en 
paalwerpen tijdens een Highland games.  

Burns Night 
Neem deel aan een traditionele Burns 
maaltijd die op of rond 25 januari wordt 
gevierd. U kunt zich verwachten aan een 
unieke viering van het leven en werk 
van de Bard van Schotland en uiteraard 
de warme gastvrijheid, aangevuld met 
haggis en whisky!

Folk muziek 
Van het sfeervolle geluid van de 
doedelzakken tot de levendige muziek 
van de viool, dompel uzelf onder in 
traditionele Schotse folk muziek tijdens 
live muziekavonden.

Ontdek meer op 
www.visitscotland.com/uniquelyscottish

Ontdek wat er te doen valt in Schotland in 
2018 op pagina 27.

Ceilidh band bij de Royal Highland Show



Evenementen 2018
januari 
THE BA’ 
Kirkwall, Orkney 
25 december en 1 januari 
www.bagame.com 

CELTIC CONNECTIONS 
Glasgow 
18 januari – 4 februari 
www.celticconnections.com

BIG BURNS SUPPER 
Dumfries & Galloway 
19 – 28 januari 
bigburnssupper.com

UP HELLY AA 
Lerwick, Shetland 
30 januari  
www.uphellyaa.org

GLASGOW GRAND PRIX 
Glasgow 
www.britishathletics.org.uk/
events-and-tickets

februari  
SCOTTISH SNOWDROP FESTIVAL 
Heel Schotland 
februari – maart  
www.scotlandsgardens.org

GLASGOW FILM FESTIVAL 
Glasgow 
21 februari  – 4 maart  
glasgowfilm.org/glasgow-film-
festival

INVERNESS MUSIC FESTIVAL 
Inverness, Highlands 
24 februari  – 7 maart  
www.invernessmusicfestival.org 

maart 
STANZA 
St Andrews, Fife 
1 – 5 maart 
www.stanzapoetry.org

WORLD JUNIOR CURLING 
CHAMPIONSHIPS 2018 
Aberdeen 
3 – 11 maart 
www.worldcurling.org/wjcc2018 

EDINBURGH SUMMER FESTIVALS 
Edinburgh 
maart – september 
www.edinburghfestivalcity.com 

april 
ORKNEY CEILIDH WEEKEND 
Orkney 
13 – 15 april 
www.orkneycommunities.co.uk 

126TH MELROSE SEVENS 
Melrose, Scottish Borders 
14 april 
www.melroserugby.org/sevens/
melrose-7s-2018 

mei 
SPIRIT OF SPEYSIDE WHISKY 
FESTIVAL 
Moray Speyside, Highlands 
3 – 7 mei 
www.spiritofspeyside.com

Skerryvore, Celtic Connections

Mountain Bike World Cup



COWAL HIGHLAND GAMES 
Dunoon, Argyll 
24 – 26 augustus 
www.cowalgathering.com 

WORLD PIPE BAND 
CHAMPIONSHIPS 
Glasgow Green, Glasgow  
17 – 18 augustus  
www.theworlds.co.uk

september 
LARGS VIKING FESTIVAL 
Largs, Ayrshire 
1 – 9 september  
largsvikingfestival.org

BRAEMAR HIGHLAND GATHERING 
Aberdeenshire  
1 september 
www.braemargathering.org 

oktober 
ROYAL NATIONAL MOD 
Dunoon, Argyll 
12 – 20 oktober 
www.ancomunn.co.uk 

BWA TIREE WAVE CLASSIC 
Isle of Tiree, Argyll 
13 – 19 oktober 
tireewaveclassic.co.uk

Evenementen 28

ARRAN MOUNTAIN FESTIVAL 
Isle of Arran 
18 – 21 mei 
www.arranmountainfestival.co.uk

ISLAY FESTIVAL OF  
MUSIC AND MALT 
Isle of Islay, Argyll 
25 mei – 2 juni 
www.islayfestival.com 

PERTH FESTIVAL OF THE ARTS 
Perth 
17 – 26 mei 
www.perthfestival.co.uk

juni 
UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP 
Fort William, Highlands 
2 – 3 juni 
fortwilliamworldcup.co.uk 

PIPING AT FORRES – EUROPESE 
PIPE BAND KAMPIOENSCHAPPEN 
Moray, Highlands 
30 juni 
pipingatforres.com 

SCOTTISH TRADITIONAL BOAT 
FESTIVAL 
Portsoy, Aberdeenshire 
30 juni – 1 juli 
stbfportsoy.org

juli 
THE 147TH OPEN 
Carnoustie, Angus 
15 – 22 juli 
www.theopen.com 

HEBRIDEAN CELTIC FESTIVAL 
Isle of Lewis, Outer Hebrides 
18 – 21 juli 
www.hebceltfest.com 

august 
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 
2018 
Glasgow 
2 – 12 augustus 
www.glasgow2018.com 

Edinburgh Hogmanay

november 
ST ANDREW’S DAY 
Heel Schotland 
30 november 
www.visitscotland.com/see-do/
events/st-andrews-day 

SCOTTISH OPEN 2018 
Emirates Arena, Glasgow 
www.badmintonscotland.org.uk/
competitions-events

december 
HOGMANAY 
Heel Schotland 
31 december 
www.visitscotland.com/see-
do/events/christmas-winter-
festivals/hogmanayTiree World Classic



Uw reisgids
De reis naar Schotland is vrij 
eenvoudig en zodra u hier 
bent, liggen een van de meest 
indrukwekkende landschappen ter 
wereld binnen handbereik. Waar 
wacht u nog op?

Naar Schotland reizen 
Vanaf het Europese vasteland heeft u de 
keuze uit een aantal non-stop vluchten 
die vertrekken vanaf luchthavens zoals 
Amsterdam Schiphol, Düsseldorf Weeze 
en Brussel. Er zijn ook een groot aantal 
aansluitingen via centrale luchthavens in 

het Midden-Oosten of Europa, waaronder 
Londen, Amsterdam, Parijs, Frankfurt 
en Dublin. Verder, zijn er ook een aantal 
veerbootmogelijkheden naar het Verenigd 
Koninkrijk indien u vanaf het Europese 
vasteland of vanuit Ierland reist.

Londen ligt op een uurtje vliegen van 
Edinburgh of Glasgow, en de andere grote 
luchthavens van Schotland verzorgen 
regelmatige diensten vanuit Londen en 
andere Britse steden. De verdere reis 
vanuit de luchthavens van Schotland naar 
de nabijgelegen stadscentra verloopt snel 
en goed gecoördineerd.

De reis van Londen met de trein duurt circa 
4 uur 30 minuten naar Edinburgh en 5 uur 
naar Glasgow en brengt u rechtstreeks in de 
stadcentra, er zijn ook regelmatige bussen.

Vervoer 
Reizen buiten de stad is ook makkelijk, 
dankzij een uitgebreid wegennetwerk, 
uitstekende spoorverbindingen en een 
uitgebreid bussysteem. Er is ook een efficiënte 
veerbootdienst, die passagiers naar en van de 
vele eilandnetwerken van Schotland brengt, 
net zoals vluchten naar een aantal eilanden.

Ontdek meer over reizen naar en in Schotland 
op  www.visitscotland.com/travel

De Caledonian MacBrayne veerboot naar Isle of Islay
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Vervoer vanuit Nederland

easyJet
Amsterdam Schiphol – Edinburgh en 
Glasgow
www.easyjet.com

KLM
Amsterdam Schiphol – Edinburgh, 
Glasgow, Aberdeen en Inverness
www.klm.com

Vervoer vanuit Belgie en Duitsland 

Ryanair
Düsseldorf Weeze (Duitsland) – Edinburgh 
Eindhoven – Edinburgh 
www.ryanair.com 

Brussels Airlines
Brussel – Edinburgh 
www.brusselsairlines.com

Ryanair
Brussel (Charleroi) – Edinburgh en 
Glasgow
www.ryanair.com

DIRECTE VLUCHTEN EN VEERBOTEN NAAR SCHOTLAND

Veerboot

DFDS Seaways
Ijmuiden – Newcastle 
www.dfdsseaways.nl

P&O Ferries
Rotterdam – Hull 
www.poferries.com/bn

Vervoer vanuit België

P&O Ferries
Zeebrugge – Hull 
www.poferries.nl



Als u de ware geest van Schotland 
zoekt, begin uw zoektocht dan in 
een van onze VisitScotland iCentra. 
Wij wijzen u in de richting van het 
beste wat het land te bieden heeft, 
of u nu advies zoekt over wat u kunt 
bezoeken en wat u kunt doen, of 
zelfs indien u accommodatie wilt 
boeken en tickets wilt reserveren 
voor uiteenlopende evenementen, 
activiteiten en transport. Kom met 
ons deskundige en vriendelijke 
personeel praten. Misschien vertellen 
we u zelfs een paar lokale geheimen. 
Bekijk waar u ons kunt vinden en 
wanneer we open zijn op  

visitscotland.com/iCentre

De Kelpies, Falkirk

De river de Tay, Perthshire 
De staande stenen van 
Calanais, het eiland Lewis  

De Royal Edinburgh 
Military Tattoo 



Het Jaar van de Jeugd

Of u nu een boekenworm of een 
mountainbiker bent, geniet van meer 
activiteiten en evenementen dan ooit, 
speciaal voor jongeren gecreëerd. 
Van de Edinburgh Festival Fringe 
tot Glasgow’s Celtic Connections, 
het Wigtown Book Festival en het 
Edinburgh International Children’s 
Festival, tot de HebCelt van Stornoway 
en de UCI Mountain Bike World Cup in 
Fort William, er is iets voor iedereen.   

Dus als u jong of jong van hart bent, 
2018 is het jaar om Schotland te 
bezoeken!

Ontdek meer op  
www.visitscotland.com/yoyp2018

Adrenaline gevulde avontuurlijke uitstapjes, adembenemende autoreizen, bruisende 
muziekfestivals en familiedagen - Schotland biedt legendarische activiteiten en eindeloos 
vermaak voor zowel gezinnen als de Schotse jeugd. 

In 2018 viert Schotland het Jaar van de 
Jeugd, een jaar-lang programma met 
evenementen, activiteiten en ideeën die 
de Schotse jeugd de kans geeft om te 
schitteren, hun talenten te etaleren, een 
bijdrage te leveren, en nieuwe manieren 
te creëren uit te blinken.

Verken de Highlands and Islands, 
waar u kunt kiezen uit geweldige 
buitenactiviteiten, van kajakken  tot 
wandelen tussen kloven, en van 
boogschieten tot paardrijden - er 
valt voor iedereen iets te beleven! 
Ontdek fietsroutes in de bossen van 
Glentress in de Scottish Borders voor 
urenlang plezier. Neem een emmer 
en schop en ontdek de dramatische 
kustlijn en kustplekken.  Breng uw 
vrienden mee en reis door het land, 
ontdek talloze wegroutes, of neem 
reeds uitgestippelde routes voor een 
onvergetelijke vakantie. 

Het Cairngorms National Park

Tubing op de River Garry, Killiecrankie
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33 sociale media

Volg ons
Verken de gefotografeerde ware #ScotSpirit gedeeld op VisitScotland’s Twitter-, Instagram- en Facebook-pagina’s en 
bekijk het geheel van inspirerende video’s van ervaringen in heel Schotland op het YouTube-kanaal van VisitScotland. U 
kunt ook uw eigen ervaringen delen via sociale media en de gemeenschap van VisitScotland...

Instagram – Deel uw Schotland met 
de wereld! Gebruik #ScotSpirit of 
#LoveScotland om VisitScotland  
toestemming te geven om opnieuw 
te posten op sociale media-kanalen 
www.instagram.com/visitscotland

Facebook – Optimaliseer uw 
ervaring door VisitScotland te 
volgen op Twitter. Het is een 
fantastische manier om te 
interageren met interessante, tot 
nadenken stemmende en aandacht 
trekkende inhoud. 
www.facebook.com/visitscotland

YouTube – Geniet van fantastische 
verhalen en foto’s en boeiende en 
deelbare inhoud. 
www.youtube.com/visitscotland

Website and blog – Bekijk 
indrukwekkende films en verhalen  
over Schotland. 
www.visitscotland.com 
www.visitscotland.com/blog

Community forum – Een 
vriendelijk en levendige forum 
voor mensen om hun ervaringen 
te delen, tipjes op te pikken, 
vragen te stellen en advies te 
krijgen over de beste plekken om 
te bezoeken in Schotland.  
community.visitscotland.com

Twitter – Ontdek meer reizen, 
accommodatie, vakanties, 
attracties en evenementen in 
Schotland. 
www.twitter.com/visitscotland

Pinterest – Ontdek meer van 
Schotland’s visuele landschappen, 
prachtige attracties en inspirerende 
bezienswaardigheden. 
uk.pinterest.com/visitscotland

Up Helly Aa, Shetland
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