
 

Noordwijk, 11 oktober 2018 

 

Whiskyreis naar Schotland 

 
 

Voor een tweedaagse Schotland beleving kan ik een reis geheel verzorgd regelen waarbij 

jullie gasten gaan genieten van de indrukwekkende stad Edinburgh, snuiven van natuur en 

cultuur en natuurlijk de culinaire bijzonderheden als whisky en haggis. Informeel en gezellig. 

 

 

Het programma voor zo’n 2 daagse reis kan er als volgt uitzien: 

 

Dag 1:  
Verzamelen, vroeg, op Schiphol zodat jullie de eerste KLM vlucht kunnen nemen. Ik verzorg 
alles voor deze reis en regel dan ook voor iedereen de boardingpas. Het is een ruim uur 
vliegen naar Edinburgh Airport. Daar worden we opgewacht door de chauffeur van de luxe 
(middelgrote) touringcar om ons te vervoeren. 
 

Het gaat vooral om whisky tijdens deze reis dus gaan we eerst 
op bezoek bij de bekendste Lowlands Distillery van 
Glenkinchie. Een uitgebreide tour hier is zeer leerzaam en 
interessant maar de Tasting van hun mooie whisky’s die er op 
volgt is wel zo prettig. 
 
 

 
 
Voor de lunch neem ik het gezelschap mee naar de kust 
van East Lothian region waar in het dorpje Aberlady het 
sfeervolle hotel restaurant Duck’s Inn staat. Eigenaar 
Donald zal de gasten ontvangen en de liefhebbers laten 
genieten van zijn whiskybar en lunch.  
 
 
 



In de middag zullen jullie de stad Edinburgh uitgebreid gaan ontdekken. Lopen op de Royal 
Mile naar het Edinburgh Castle, onderweg een bezoek aan de Whisky Experience en 
uiteraard een goede dram of pint in een van de vele pubs.   

 

 
 
Voor het verblijf is het hotel in de oude binnenstad met single kamers geregeld.  
Rose Street is de uitgaansplek waar een aantal indrukwekkend ingerichte pubs staan waar 
genoten kan worden van een pubmeal. Maar daarnaast zijn er vele restaurants in de stad om 
met het gezelschap op eigen Schotse wijze culinair verwend te worden. 
 
  
Dag 2: 
Na een typisch Scotts breakfast met o.a. bacon & eggs en natuurlijk haggis of anders 
Continental ontbijt vanaf het buffet, vertrekken we relaxed voor een fraaie route naar het 
stadje Pitlochry. 
 
 

Allereerst brengen jullie daar een bezoek aan de fraai 
gelegen Distillery Blair Athol. Hier zal een uitgebreide Tour 
worden geboden met aansluitend een bijzondere Tasting van 
het Bell’s assortiment. 
 
 
  
 

 
Dan is er uitgebreid de tijd om de beroemde 
zalmtrap te bekijken waarna we een heerlijke lunch 
gaan gebruiken in het sfeervolle Port na Craig 
restaurant met het terras aan de rivier….. 
 
 
 
Uiteindelijk eindigen we bij Edinburgh Airport om daarvandaan rond 17.00 uur weer te 
vliegen zodat we rond 19.30 uur landen op Schiphol en gaat ieder weer zijns weegs met een 
koffertje vol ervaringen. 
 


