autoreis West-Schotland

geld & hoe kom je er?
KLM (www.klm.com) vliegt meerdere malen per dag
tussen Amsterdam en Glasgow, retour v.a. ca. € 110.
De sterke koers van het Britse pond t.o.v. de euro
(£ 1 = € 1,46) maakt Schotland iets duurder dan
Nederland.

vervoer ter plaatse
Een (huur)auto is noodzakelijk. Bij Sunny Cars
(www.sunnycars.nl) huur je vanaf ca. € 198 per
week een Fiat 500 of vergelijkbare auto. Lezers van
REIZ& krijgen € 25 korting (bij een minimale huur
van 3 dagen). Kijk op: www.reizenmagazine.nl.

5x eten & drinken
• The Oak Tree Inn, Balmaha. Ciabata’s, triple decker burgers, haggis,
pasta en natuurlijk fish & chips. Geen pretentieuze kaart, maar voor
£ 6 tot 12 eet je hier je buik rond. www.theoaktreeinn.co.uk
• Claghaig Inn, Glencoe. Gespecialiseerd in de echte Schotse keuken
(wild, zalm), maar ze serveren ook een heel bijzondere chili. Ga uit
van £ 8-15 voor een hoofdgerecht. www.clachaig.com.
• Claghaig Inn, Mallaig. Zelfde naam, eenvoudiger doch degelijke
keuken (vooral vis, ook steaks). Zoals alles in het strategisch gelegen
Mallaig aan de dure kant: hoofdgerecht £ 10-16.
• Mhor84, Callander. Vis, maar ook lamscurry, burgers en steaks staan
op het menu, prijzen rond de £ 12-17. http://mhor.net.
• Cabin Cafe, Ballacchulish. Prima lunchroom, wel wat zakelijk, maar
het uitzicht op de tuinen is mooi. Broodjes, soepen, taarten ca. £ 6-9.

reisgidsen
ANWB Ontdek Schotland. Ontdek
Schotland via 10 hoogtepunten,
inclusief kaart (296 pag., € 17,50).
Rough Guide to Scotland.
Een rijkdom aan praktische en
achtergrondinformatie (editie
april 2014, 620 pag., € 16).
Capitool-gids Schotland. De
meest visuele van alle reisgidsen
brengt je thuis al in de stemming
(Unieboek/Het Spectrum,
232 pag., € 37).

informatie via internet
• www.visitscotland.com en www.visitbritain.com
Sites van de officiële toeristenbureaus.
• www.isleofskye.com Dit schitterende eiland is
Schotland in het klein.
• www.castlestalker.com Mooiste vakantiehuis
van Schotland.

West-Schotland

5x slapen onderweg
• Mansewood B&B, Lochhearnhead. Méér dan gewoon een B&B.
Tamelijk luxueus en je kunt er uitstekend eten. 2-pk v.a. £ 36.
www.mansewoodcountryhouse.co.uk.
• Clan Macduff Hotel, Fort William. Niet buitengewoon, maar comfortabel
en fraai uitzicht op Loch Linnhe. 2-pk v.a. £ 60. www.clanmacduff.co.uk
• Marine Hotel, Mallaig. Tamelijk eenvoudig, maar gunstig gelegen voor
het veer naar Skye. 2-pk v.a. £ 80. www.marinemallaig.co.uk.
• Kings Arms Hotel, Kyleakin, Isle Of Skye. Een middenklasse hotel,
comfortabel, met uitzicht op Loch Alsh. 2-pk v.a. £ 72.
www.bespokehotels.com/kingsarmshotel.
• Glenrigh Guest House, Oban. Aan de boulevard, met eigen parkeerplaats, middenklasse. 2-pk v.a. £ 85. www.glenrigh.co.uk.

win: Ontdek Schotland!

REIZ& verloot 10 exemplaren van de nieuwe
gids Ontdek Schotland onder iedereen die het
juiste antwoord op onderstaande vraag mailt naar
prijsvraagreizen@anwb.nl. Niet vergeten: zet in de
onderwerpregel ´Ontdek Schotland´ en in de mail
het antwoord en je naam & adres. Dit is de vraag:
‘Hoe heette de vrouw die Bonnie Prince Charlie
hielp uit handen van de Engelsen te blijven?’
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