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SCHOTLAND 
WEST HIGHLAND WAY  

 

 

Land: Schotland 

Soort reis: Individuele wandeltrektocht met vervoer van bagage, 9, 10 of 11 dagen. 

Reiscode: sc-010-wi 

 

Gebiedsomschrijving: 

De Schotse Hooglanden zijn 

van een mysterieuze ruige 

schoonheid. Bijna iedereen die 

er komt raakt er van onder de 

indruk. 

Het land vraagt erom te voet 

verkend te worden: bergen, 

oude 'drove roads', voormalige 

military roads, glens, Lochs en 

bergpassen. 

Het veelbesproken weer van 

Schotland (veelal alleen een 

probleem voor de mensen die 

nog nooit in Schotland zijn 

geweest), de prachtige luchten 

en wolkenpartijen, het bijzondere licht, het spectaculaire landschap zorgen ervoor dat geen 

enkele dag hetzelfde is. 

 

Route 

De West Highland Way is het oudste en meest bekende lange afstand voetpad van Schotland. 

De route begint in Milngavie, een voorstadje van Glasgow in de Lowlands en eindigt ca. 155 

verder naar het noorden aan de voet van de hoogste berg van Groot Brittannië, de Ben 

Lomond, in het hart van de Highlands.  

Reisinformatie 2022 

mailto:info@snowleopard.nl
http://www.snowleopard.nl/


 

 
Snow Leopard Adventures, K.v.K. nr 27182115 te Den Haag, BTW-ID NL001202092B43, The Globe Outdoor & Travel Center, Waldorpstraat 15-H, 2521CA Den Haag, 

 tel: +31-(0)70-3882867,  info@snowleopard.nl, www.snowleopard.nl, Lid ANVR/SGR/SGRZ/SCR 

De West Highland Way vraag een redelijke wandelconditie. De hoogteverschillen zijn 

beperkt (hoewel de route nergens vlak is) en de route over het algemeen goed onderhouden. 

We bieden deze route aan in een 9-, 10- en 11-daagse variant met vervoer van bagage. 

 

Vroeg boeken (zie verder bij “Data”)! 

Er zijn diverse plekken met maar beperkt accommodatie zoals Rowardennan en Bridge of 

Orchy. Als in Rowardennan, Bridge of Orchy en Kingshouse de ‘normale’ kamers vol zijn, 

zijn er soms alleen nog maar kamers te boeken tegen bizar hoge tarieven. 

Let op! Lees over de prijs van het arrangement hieronder bij de info over prijzen. 

Wil je graag de WHW lopen, boek dan zo vroeg mogelijk!  

Als je flexibel bent in je startdata, geef dan de alternatieven gelijk bij de boeking aan, dan is 

de kans groter dat je boeking akkoord komt. 

Waar kun je aan denken? 

• Veel wandelaars starten in het weekend. Bij start op een doordeweekse dag is de kans 

daarom groter dat het arrangement akkoord komt. 

• Bridge-of-Orchy en Kingshouse zijn vaak in weekenden druk / vol, waardoor alleen de 

dure kamers overblijven. 

Denk anders ook eens aan de Rob Roy Way of de Great Glen Way. 

 

Let op! Wil je extra nachten boeken, geef dat dan gelijk bij boeking door! Als je na boeking 

onderweg alsnog een extra nacht wilt boeken is dan niet meer mogelijk.  

Aan het begin of het eind is het vaak nog wel mogelijk om achteraf een extra nacht te boeken. 

We rekenen daar € 25 wijzingkosten voor. 

 

Hieronder de beschrijving van de meest gekozen 10-daagse trektocht.  

Er is ook een 9-daagse variant voor wandelaars die niet opzien tegen een paar stevige etappes 

terwijl de 11-daagse variant geschikt is voor wandelaars die minder lange etappes willen 

lopen of het rustiger aan willen doen (zie beschrijving verder naar onder).  

Ter informatie: de etappe Kinlochleven naar Fort William is niet korter te maken. 

  

Dag 01. Aankomst in Milngavie, waar je overnacht in een comfortabele B&B. 

Vanaf de luchthaven of het station in Glasgow wordt je met een taxi opgehaald (inbegrepen) 

en naar je eerste B&B in Milngavie gebracht. 

 

Dag 02. Milngavie – Drymen: 19 km.  95 m,   110 m. 

Het begint al mooi te worden op het moment dat je de hoofdstraat van Milngavie verlaat. 

Vandaag loop je onder de bergen van Campsie Fell langs en in de verte zie je o.a. de Ben 

Lomond steeds dichterbij komen. Een fraaie en afwisselende etappe brengt je aan het eind van 

de eerste dag in het dorpje Drymen, voor je overnachting.  

 

Dag 03. Drymen – Rowardennan: 24 km.  325 m,   350 m. 

Vanuit Drymen loop je via het Garadhban Forest in de richting van de eerste echte berg die je 

op de route tegenkomt: Conic Hill. Eenmaal boven heb je een schitterend uitzicht op het 

zuidelijke deel van het indrukwekkende en grote Loch Lomond dat onder je ligt.  

Na de afdaling volgt de route de oevers van Loch Lomond, zeer afwisselend en bosrijk. 

Overnachting in Rowardennan. 
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Dag 04. Rowardennan – Inverarnan: 22 km.  390 m,   385 m. 

Je loopt langs de bosrijke oevers van Loch Lomond. Dit stuk van de route staat bekend als 

lastig vanwege de vele korte klimmetjes en het feit dat het pad onder de bomen vaak wat glad 

is; het staat echter ook bekend als één van de mooiste en meest afwisselende stukken.  

 

Dag 05. Inverarnan – Crianlarich: 11 km.  150 m,   250 m  

Door Glen Falloch volg je de River Falloch richting Crianlarich. Het water van de rivieren is 

hier vaak bruin, niet vanwege vervuiling, maar vanwege het veen dat het regenwater bruin 

kleurt. Bij deze 11-daagse reis daal je af naar Crianlarich voor de overnachting. 

 

Dag 06. Crianlarich – Bridge of Orchy: 22 km,  430 m,   517 m..  

Het eerste deel van de ochtend is bosrijk met een mooi uitzicht op het dal. In het dorpje 

Tyndrum kun je prima een koffiestop maken voordat je parallel aan het spoor van de West 

Highland Line verder loopt naar Bridge of Orchy aan de rand van Rannoch Moor. Je loop dit 

laatste stuk onder een hoge bergkam langs die bestaat uit een hele rij Munro's. Een Munro is 

een berg die hoger is dan 3000 voet.  

 

Dag 07. Bridge of Orchy – Kingshouse Hotel: 19 km,  510 m,   435 m.   

Als je na Bridge of Orchy omhoog klimt heb je van bovenaf een schitterend uitzicht op het 

mooie Loch Tula onder je en Rannoch Moor daarachter. Via de oude 'Drove Road' (hierover 

werd vroeger het vee gedreven) loop je over de westkant van Rannoch Moor. Bij goed weer 

heb je hier, op deze weidse hoogvlakte, de meest fantastische vergezichten; een zeer 

fotogenieke etappe. Je eindigt bij één van de oudste Inns van Schotland, Kingshouse Hotel. 

In 2017 en 2018 is het hotel gesloten geweest. Het is verbouwd, vernieuwd en uitgebreiden 

gaat in 2019 weer open. 

Mocht Kingshouse Hotel vol zijn (of véél te duur worden), dan kan als alternatief een nacht 

voor je worden geboekt in het dorpje Glencoe inclusief 2 transfers (inbegrepen) 

 

Dag 08. Kingshouse Hotel – Kinlochleven: 14 km.  400 m,   595 m. 

Het eerste stuk loopt parallel met de weg; links van je ligt de indrukwekkende steenklomp van 

Buchaille Etive Mór, die bestaat uit meerdere toppen van 3000 voet. Na een uur lopen kom je 

de steilste klim op de route tegen: Devil's Staircase. De naam doet erger vermoeden als de 

klim is. Dit pad is een oude militaire weg, die al in de tijd van de Clan oorlogen gebruikt 

werd. Een steile afdaling brengt je in Kinlochleven, een klein dorpje waar een grote 

aluminiumsmelterij staat. De stroom hiervoor komt uit een stuwmeer boven het dorp. 

 

Dag 09. Kinlochleven – Fort William: 24 km.  500 m,   545 m. 

Je begint de ochtend met een echte kuitenbijter die je van zeeniveau weer op de route brengt, 

je lichaam is gelijk weer op bedrijfstemperatuur! Je volgt een prachtig dal met aan 

weerskanten hoge bergen terwijl het laatste deel door bos voert. Op een gegeven moment zie 

je voor je de grote grijze massa van de Ben Nevis voor je opdoemen, met 1344 meter de 

hoogste berg van Groot Brittannië. In het centrum van Fort William vind je het officiële 

eindpunt van de WHW bij het beeld van “Sair Feet”.  

Laatste overnachting is in Fort William. 
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Je kunt kiezen voor een extra nacht in Fort William om zo de gelegenheid te hebben de Ben 

Nevis te beklimmen. Ook kun je een dag de stoomtrein nemen naar het havenstadje Maillaig 

aan de kust, maar je kunt ook onderweg uitstappen bij het beroemde viaduct van Glenfinnan 

om daar een korte rondwandeling te maken. 

 

Dag 10. Vertrek na het ontbijt. 

Er zijn 2 bussen per dag die via de luchthaven van Glasgow naar Glasgow rijden. 

Een vlucht naar Nederland die voor ca 15.30 uur vertrekt, is vanuit Fort William met 

openbaar niet op tijd te halen (behalve met een taxi), je zult dan een extra nacht moeten 

boeken in Glasgow om de volgende dag je vlucht te halen. 

De bustijden Fort William – Glasgow Airport zijn: vertrek/aankomst 11.00-13.51 en 14.00-

16.51 uur. 

 

Als je een extra nacht Glasgow bij wilt boeken, kun je kiezen wat je met deze dag doet. 

Je kunt er voor kiezen om de Ben Nevis te beklimmen en dan een late bus of trein naar 

Glasgow te nemen of je neemt een vroege trein of bus zodat je nog tijd hebt om Glasgow te 

bekijken. 

 

De 9-daagse reis kent het volgende schema: 

Dag 01 - Aankomst Schotland. Overnachting Milngavie 

Dag 02 - Milngavie – Drymen: 19 km.  95 m,  110 m 

Dag 03 - Drymen – Rowardennan: 24 km.  325 m,  350 m. 

Dag 04 - Rowardennan – Inverarnan: 22 km.  390 m,  385 m. 

Dag 05 – Inverarnan naar Tyndrum, 19 km,  380 m,  160 m. 

Dag 06 - Tyndrum naar Kingshouse Hotel, 31 km.  535 m,  535 m. 

Dag 07 - Kingshouse Hotel – Kinlochleven: 14 km.  400 m,  595 m. 

Dag 08 - Kinlochleven – Fort William: 24 km.  500 m,  545 m 

Dag 09 - Vertrek of extra nacht 

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen dag 6 en 7 wat betreft afstand omgedraaid 

worden: 

Dag 06 - Tyndrum naar Inveroran, 14 km.  

Dag 07 - Inveroran – Kinlochleven, 30 km. 

 

De 11-daagse reis kent het volgende schema: 

Dag 01 – Aankomst Schotland. Overnachting in Glasgow of Milngavie 

Dag 02 - Milngavie – Drymen: 19 km.  95 m,  110 m 

Dag 03 - Drymen to Balmaha, 13 km,  290m,  335 m 

Dag 04 - Balmaha to Rowardennan, 11 km,  375 m,  375 m 

Dag 05 - Rowardennan to Inverarnan, 22 km,  390 m,  385 m. 

Dag 06 - Inverarnan - Crianlarich, 10,5 km,  150 m,  250 m. 

Dag 07 - Crianlarich – Bridge of Orchy, 21,5 km,  430 m,  517 m. 

Dag 08 - Bridge of Orchy – Kingshouse, 19 km,  510 m,  435 m.  

Dag 09 - KingsHouse to Kinlochleven, 14 km,  400 m,  595 m. 

Dag 10 - Kinlochleven to Fort William, 24 km,  500 m,  545 m 

Dag 11 – Vertrek of extra nacht 

 

mailto:info@snowleopard.nl
http://www.snowleopard.nl/


 

 
Snow Leopard Adventures, K.v.K. nr 27182115 te Den Haag, BTW-ID NL001202092B43, The Globe Outdoor & Travel Center, Waldorpstraat 15-H, 2521CA Den Haag, 

 tel: +31-(0)70-3882867,  info@snowleopard.nl, www.snowleopard.nl, Lid ANVR/SGR/SGRZ/SCR 

Prijzen 2022: 

9 dagen / 8 nachten:   € 830 - € 875 p.p.* 

10 dagen / 9 nachten:   € 900 - € 990 p.p.* 

11 dagen / 10 nachten:  € 950 - € 1050 p.p.* 

 

Inbegrepen: 8, 9 of 10 nachten op basis van B&B in een 2-pk met eigen sanitair *, taxi-

transfer Glasgow - Milngavie, bagagevervoer, kaart- en Engelstalige routebeschrijving (1 set 

reisinformatie per party). 

 

*Bij grote uitzondering om een boeking rond te krijgen kan een keer een kamer geboekt 

worden met private facilities of shared facilities. 

 

Niet inbegrepen: overige maaltijden, reis naar Schotland, trein/bus Fort William - Glasgow, 

verzekeringen, reserveringskosten € 20, bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per boeking (voor 

max 9 deelnrs), bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden €5 per deelnemer. 

 

Toeslagen: 

1-pk: +50% (maximaal één 1-pk per party). 

 

Soloboeker:  

Soloboekingen zijn alleen op aanvraag mogelijk. De toeslagen daarvoor zijn erg hoog 

(reken indicatief zeker op €60 per dag extra) en in grote delen van het seizoen sowieso al niet 

mogelijk. 

 

Extra nachten 

Je kunt goed een dag verlengen in Fort William om zo de mogelijk te hebben de Ben Nevis te 

kunnen beklimmen of een dag met de trein naar de kust te gaan.  

Je kunt trouwens op ieder locatie een extra nacht boeken als je wilt. 

De kosten van een extra overnachting (B&B) in de meeste accommodaties is ca € 75,- p.p.p.n. 

Sommige accommodaties zijn echter beduidend duurder (prijzen afhankelijk van 

beschikbaarheid): 

Rowardennan: € 85 - € 95 p.p.p.n. 

Bridge of Orchy hotel € 105 - € 120 p.p.p.n. * 

Kingshouse Hotel: € 105 - € 135 p.p.p.n. * 

Glasgow: ca € 80 p.p.p.n. 

 

* Uitleg: Van – prijs (van € 830 - € 875) 

Wij hanteren voor de WHW voor het eerst een “van – tot” prijs. Waarom? 

De belangstelling voor de WHW is de laatste jaren sterk groeiende.  

Bij het bepalen van de verkoopprijs voor het arrangement wordt altijd uitgegaan van de 

‘normale’ kamerprijs. 

Er zijn echter een aantal accommodaties, o.a. het Rowardennan hotel, Bridge of Orchy Hotel 

en het vernieuwde Kingshouse Hotel, die slechts een beperkt aantal kamers beschikbaar 

hebben voor dat ‘normale’ tarief.  

Zijn die kamers op, dan kunnen er alleen nog kamers worden geboekt tegen tarieven die vaak 

beduidend duurder zijn. Kamers kunnen dan plotseling tot tientallen euro’s duurder uitvallen. 

In Kingshouse kan een kamer dan zo maar tussen de £200 en £250 kosten voor 1 nacht! 
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Dit gebeurt met name in periodes die populair zijn (mei, juni, september maar ook in 

weekenden), of bij boekingen die relatief ‘laat’ worden gemaakt, omdat dan de ‘normale’ 

kamers snel vol zijn. 

Als je de WHW vroeg genoeg boekt of in een periode dat er voldoende plaats is zul je de 

‘normale’ prijs voor het arrangement betalen (het lage bedrag). 

Boek je - te - laat, of zijn er alleen nog duurdere kamers beschikbaar, dan kan de prijs oplopen 

tot maximaal het tweede (hogere) bedrag. 

Uiteraard doen we onze uiterste best de ‘normale’ tarieven voor je te boeken, maar mocht dat 

niet – meer – mogelijk zijn, dan kan de prijs dus hoger uitvallen, tot maximaal het genoemde 

hoogste bedrag. 

We doen dat zo, om te voorkomen dat we veel met de klant moeten communiceren als er 

alleen nog maar duurdere accommodatie beschikbaar is. Dit kan het boekingsproces enorm 

vertragen (en daardoor nog weer duurder maken). 

Als de prijs in Kingshouse boven het maximaal genoemde bedrag uit gaat komen, kan als 

alternatief en overnachting met transfers geboekt worden in Glencoe. 

In de andere gevallen, als de prijs boven het maximum uit zal gaan vallen, nemen we eerst 

contact met je op om te overleggen. 

Belangrijk: Als je de reis boekt geef je aan hiermee akkoord te zijn. 

 

Zwaarte: *** 

 

Data: April tot eind oktober. 

 

In 2022 gelden de volgende beperkingen: geen bekend 

 

VOL: tweede en derde week mei 2022. 

Verder nog geen data/periode bekend. 

 

Bank holidays Scotland 2022 

15 April  Friday   Good Friday 

02 May  Monday  Early May bank holiday 

02 June  Thursday  Spring bank holiday 

01 August  Monday  Summer bank holiday 

 

Houd er met plannen rekening mee dat op Bank Holidays het openbare leven zoals winkels voor 

een groot deel stil ligt en openbaar vervoer minder vaak rijdt!. 

 

Voor wie?: 

Gezien het bovenstaande zou je de WHW misschien niet eens meer willen boeken. Dat is niet 

terecht want het is en blijft een schitterende trektocht door een onvergetelijk mooi stuk van de 

Schotse Hooglanden. Het is een trektocht voor iedereen die houdt van wandelen en van 'puur 

en ruig' berglandschap, stilte en ruimte.  
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Belangrijk 

In de beschrijving van een reis kun je lezen wanneer een reis te boeken is. Sommige reizen 

zijn het hele jaar te boeken, andere niet. Deze beperking in tijd kan diverse oorzaken hebben: 

accommodaties kunnen sluiten maar ook het weer kan een reden zijn (sneeuw in de bergen 

bijvoorbeeld). 

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar waardoor een geplande wandeling (met name bij 

trektochten) niet gemaakt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld houtkap in het bos, 

jacht, hoog water, slecht weer, sneeuw later dan gebruikelijk in het voorjaar of juist erg vroeg 

in het najaar of veel sneeuw op bepaalde trajecten vanwege een lange winter. 

Als door een dergelijke oorzaak een wandeling niet of slechts deels kan plaatsvinden zul je 

zelf een alternatief moeten bedenken. Snow Leopard voorziet in dit soort onvoorziene 

gevallen niet in alternatieve routebeschrijvingen.  

Mocht je een keer dag niet kunnen of willen lopen, dan zijn er soms stukken waar je het 

openbaar voervoer kunt nemen. Je kunt natuurlijk altijd een taxi bestellen. Kosten hiervoor 

zijn uiteraard voor eigen rekening. 

Ook is het de verantwoordelijkheid van de individuele wandelaar zelf om zich op de hoogte te 

stellen van de weersverwachting en eventuele begaanbaarheid van routes (met name in 

bergachtige gebieden). 

 

Nieuwe douaneregels! 

Het Verenigd Koninkrijk heeft per 1 januari 2021 de Europese Unie verlaten. Dat heeft gevolgen 

voor de regels die gelden voor reizen naar/uit het VK. Bereid je ruim voor vertrek naar het 

Verenigd Koninkrijk voor en bezoek www.wijsopreis.nl en/of download de Douane Reizen 

App. Check voor de heenreis ook de douaneregels van het VK op gov.uk/transition. 

 

Paspoort verplicht vanaf oktober 2021 

Vanaf 1 oktober 2021 is een ID-kaart GEEN geldig reisdocument meer naar het Verenigd 

Koninkrijk en kan je alleen met een geldig paspoort nog op reis! 

 

Betaalmiddelen: Pinpas. 

Accommodatie 

De meeste nachten slaap je bij particulieren thuis in een B&B, dit zijn veelal prima en 

sfeervolle accommodaties. Op sommige plekken kun je ook in een hotel worden 

ondergebracht, bijvoorbeeld in Rowardennan, Tyndrum, Bridge-of-Orchy en in het 

Kingshouse Hotel.  

 

Uitrusting: 

Zorg in alle gevallen voor goede warme, winddichte en waterdichte kleding. In alle 

seizoenen! De grote klimaatsverschillen die kunnen voorkomen in Schotland/Engeland 

worden over het algemeen onderschat. Ga nooit op pad zonder een dagrugzak met 

regenkleding en eten en drinken. Zorg voor een paar stevige en goed ingelopen 

(berg)wandelschoenen. 

Schotland is ongelofelijk fotogeniek! 

 

 

 

mailto:info@snowleopard.nl
http://www.snowleopard.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/reisbagage/app_douane_reizen/is_dit_ok
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/reisbagage/app_douane_reizen/is_dit_ok
https://gov.uk/transition


 

 
Snow Leopard Adventures, K.v.K. nr 27182115 te Den Haag, BTW-ID NL001202092B43, The Globe Outdoor & Travel Center, Waldorpstraat 15-H, 2521CA Den Haag, 

 tel: +31-(0)70-3882867,  info@snowleopard.nl, www.snowleopard.nl, Lid ANVR/SGR/SGRZ/SCR 

 

Maaltijden: 

Bij iedere reis staan aangegeven wat er aan maaltijden is inbegrepen. Je kunt meestal in of 

vlak in de buurt van je overnachtingadres ergens uit eten gaan. Ook kun je bij de meeste B&B 

voor de volgende dag een lunchpakket bestellen, maar er zijn ook mogelijkheden om 

onderweg spullen voor een lunchpakket te kopen. Deze informatie ontvang je na boeking. 

 

Een indicatie van de kosten van uit eten gaan (je kunt het natuurlijk zo duur maken als je 

wilt):  Voor- en nagerecht: ca £ 5. Hoofdgerecht: vanaf £ 10  - £ 15 

In bijna iedere pub kun je ook vegetarisch eten. 

 

Klimaat: 

In Schotland regent het altijd! Dat denken de meeste mensen die nog nooit in Schotland zijn 

geweest. In de praktijk valt dat echter reusachtig mee, Schotland kent vaak prachtig weer met 

warme en zonnige dagen. Dat neemt niet weg dat je rekening moet houden met het feit dat het 

er fors kan regenen (het land is niet voor niets zo mooi groen!). 

De meeste Schotlandgangers zullen echter beamen dat Schotland juist zo mooi is vanwege het 

Schotse weer! 

In de zomermaanden valt het merendeel van de neerslag in de vorm van buien. In de zomer 

kan het 's nachts afkoelen tot 5 à 10 graden terwijl de temperatuur overdag uiteen kan lopen 

van 15 tot 25 graden (of hoger). 

 

Reis naar Schotland. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om naar Schotland te reizen: met het vliegtuig, een 

combinatie van ferry met trein of bus of met eigen vervoer. 

Houd er rekening mee dat op zondag het openbaar vervoer in Schotland vaak zeer beperkt is! 

We noemen hieronder geen prijzen aangezien die tegenwoordig niet meer vast liggen.  

Ook vluchten veranderen vrij geregeld. 

 

EIGEN VERVOER. 

Met één van de veerdiensten naar Engeland en vervolgens naar het begin van het 

wandelarrangement.  

Je kunt je auto bijna altijd parkeren vlakbij de eerste accommodatie. Je doet dit op eigen 

risico. 

De twee meest gebruikte veerdiensten naar Schotland zijn IJmuiden-Newcastle met DSDF 

Seaways en Europoort-Hull met P&O. Beide varen dagelijks (’s nachts). 

 

Op de websites van beide maatschappijen kun je zien wat de beschikbaarheid en tarieven zijn.  

P&O ferries:  www.poferries.com 

DFDS:  www.dfds.nl 

 

 

FERRY/TREIN. 

Met één van de ferry’s naar Engeland en per trein verder naar Glasgow/Fort William vanuit 

Hull of Newcastle. Newcastle ligt het meest voor de hand. 

Treintijden kun je vinden op www.nationalrail.co.uk  
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FERRY/BUS 

Idem , maar dan verder met de bus. 

Voor bustijden: www.citylink.co.uk 

 

VLIEGEN. 

Er zijn vanuit Nederland rechtstreekse vluchten op Glasgow en Edinburgh.  

Tegenwoordig geldt voor alle vluchten (en ferry’s): hoe eerder je boekt, des te voordeliger 

zijn de tarieven. 

 

KLM vliegt meerdere keren per dag rechtstreeks van Amsterdam naar Glasgow en Edinburgh. 

Ryanair vliegt vanaf Dusseldorf/Weeze naar Edinburgh.  

EasyJet vliegt rechtstreeks vanaf Amsterdam naar Edinburgh en Glasgow 

 

LET OP. 

Als je een vlucht terug boekt vanaf Glasgow, boek dan geen vroege vlucht, maar een vlucht 

later in de middag / vroege avond. 

Bij een vroege vlucht kun je niet op tijd met het openbaar vervoer op de luchthaven zijn en 

ben je aangewezen op een kostbare taxitransfer! 

 

Treintijden kun je vinden op www.nationalrail.co.uk  

Bustijden kun je vinden op: www.citylink.co.uk 

Verbindingen met openbaar vervoer kun je ook vinden op: www.traveline.info 

 

Tickets 

Vlieg/ferrytickets dien jezelf te boeken. We raden altijd aan eerst het landarrangement te 

boeken en pas als dat akkoord is de vluchten / ferry. 

Vliegtickets kunnen veelal niet meer gewijzigd of geannuleerd worden of alleen tegen hoge 

kosten! 

 

 

Verzekeringen. 
Kortlopende Annuleringsverzekeringen. 

Als je een eenmaal geboekte vakantie moet annuleren vanwege bijvoorbeeld ziekte of een 

blessure loop je altijd tegen annuleringskosten op die, vlak voor vertrek, op kunnen lopen tot 

de volledige reissom. Je kiest er zelf voor of je dit risico wilt lopen! 

Met een annuleringsverzekering kun je je tegen deze kosten verzekeren. 

 

Een annuleringsverzekering dekt niet alleen de financiële schade in geval je moet annuleren, 

maar vergoedt ook niet gebruikte reisdagen in geval je je reis moet afbreken door 

bijvoorbeeld ziekte (zie polisvoorwaarden).  

Op onze website vind je meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. 
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Als je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kun je dat op het boekingsformulier kenbaar 

maken. Bij de bevestiging van je boeking sturen we je dan een link naar Allianz Global, waar 

je zelf je verzekering af kunt sluiten *. Sluit dan uiterlijk binnen één week na ontvangst 

boekingsbevestiging en rekening de annuleringsverzekering af! 

 

* Sinds Allianz Global voor het afsluiten van een annuleringsverzekering een aantal privé 

vragen heeft opgenomen, zijn we – vanwege de privacy – gestopt met het afsluiten van een 

annuleringsverzekering voor onze boekers. 

Via de link die je ontvangt kun je dat heel makkelijk zelf doen. 

 

Voor boekers die buiten Nederland wonen is het niet mogelijk om online zelf een verzekering 

af te sluiten.  

 

Kortlopende Reisverzekering. 

Een Kortlopende Reisverzekering biedt je onder meer dekking voor schade, verlies en diefstal 

van je bagage, geneeskundige kosten en bijvoorbeeld de huur voor een vervangend 

vervoermiddel. 

Je kunt je Kortlopende Reisverzekering zelf samenstellen. Je kunt je verzekering uitbreiden 

met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op je reis en wensen. Een 

reisverzekering kun je tot een dag voor vertrek afsluiten.  

 

Je kunt HIER zelf een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten. Het is alleen toegestaan 

via deze link een verzekering af te sluiten voor een via ons geboekte en gefactureerde reis!  

 

 

 

Corona Beleid 

 

Ook in 2022 zullen we nog te maken hebben met Corona, of het nu gaat om reisadviezen, 

inreisbeperkingen en/of vaccinatie / (snel)testen. 

 

Ons Corona beleid kan je HIER bekijken.  
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