
 
 

 

Reisverslag 8 (+1) dagen Edinburgh &  Schotse Hooglanden  
vrijdag 14 september t/m zaterdag 22 september 2018 

reisleider en verslag: Ger Haaswinders 

 
Prachtige woorden van politici in Den Haag , dat de crisis voorbij is en iedereen zal gaan merken, dat alles be-
ter wordt. De werkelijkheid bleek toch iets weerbarstiger te zijn. Voor dit jaar had Railhobbyreizen drie mooie 
reizen gepland naar Thüringen in Duitsland, Zweden en Noorwegen en als slot een reis naar Schotland. 
Ondanks een veelbelovend aantal aanmeldingen ging door een te groot aantal afmeldingen de reis naar Thürin-
gen niet door, terwijl de reis naar Zweden helaas minder belangstelling trok dan oorspronkelijk gedacht. 

De reis naar Schotland bleek als enige zo levensvatbaar, dat het oorspronkelijk volgeboekt was. “Was” , want 
een drietal deelnemers moest helaas hun boeking annuleren. Het werd wel een gedenkwaardige reis, dat wel! 
 

Vrijdag 14 september 
Op de afgesproken tijd voegde uw reisleider zich bij de reeds tien aanwezige deelnemers in vertrekhal 2 van 
onze luchthaven Schiphol, terwijl de twaalfde deelnemer zich bij ons zou aansluiten na aankomst op Edinburgh 

Airport.  
Voor onze groep verliep het inchecken en douane controle vlot, waardoor er voldoende tijd was voor het rustig 
genieten van een kop koffie of anderszins. 
Tijdens de vlucht met de KLM Cityhopper kregen wij als lunch de gebruikelijke ‘light bite’  aangeboden en voor 
wij het wisten stonden wij op de Schotse bodem van Edinburgh International Airport. Vanwege het uur tijdsver-
schil stelden wij onze horloges opnieuw in, waarna uit de geldautomaat de eerste Schotse Ponden konden wor-

den gepind. 
Intussen had onze uit Duitsland komende deelnemer 
zich bij onze groep aangesloten en na de douanecon-
trole en de hand weten te leggen op onze bagage 

maakten wij buiten kennis met het Schotse weer.  
De zon bleek zich te hebben teruggetrokken en regen 
had de regie overgenomen, een fenomeen, dat gedu-

rende ons gehele verblijf in meer of heviger mate 
onze aandacht bleef vragen. De regen was echter 
geen belemmering om het tramperron van de Edin-
burgh Tram op te zoeken voor de aankoop van een 
dagkaart. 
 

Sinds 2014 exploiteert Edinburgh Trams een 14 km 
lange tramlijn tussen Edinburgh Airport en York Place 
in het centrum met in de binnenstad de belangrijkste 
haltes Haymarket, Princes Street en St Andrew Squa-

re. Gereden wordt met door CAF gebouwde zevendelige lagevloertrams. 
Tussen 1871 en 1956 exploiteerde de Edinburgh Corporation Tramways de tramdiensten in Edinburgh. Begon-
nen met paardentrams en later met de alom bekende dubbeldekker trams verzorgde men een 75 km lang 

tramnet. Tot 1923 reed men vanwege de vele steile hellingen in de stad ook met kabeltrams.  
Vandaag de dag reden wij met modern tram-
materieel naar de halte Edinburgh Park om na 
een korte oversteek te belanden in de lobby 

van het Premier Inn hotel voor de komende 
twee nachten. Helaas waren nog niet alle voor 
ons bestemde kamers klaar, zodat de bagage 
tijdelijk werd opgeslagen in de luggage room 
bij de receptie en het definitief inchecken later 
op de dag plaatsvond.  
 

Na de sanitaire stop stapten wij weer in de 
tram voor een rit naar Waverley Station in het 
centrum van de stad. Hier stapten wij voor een 
rondrit op een Hop-On Hop-Off bus. Ondanks 

het regenachtige weer kregen wij toch een 
goed beeld van de diverse bezienswaardigheden van deze fraaie stad.            Edinburgh Castle 



Na afloop was er tijd om in groepjes of op eigen gelegenheid het station en/of omgeving van Princess Street 
nader te verkennen tot het afgesproken tijdstip voor de terugrit met de tram naar ons hotel. Na het inchecken 
en een snelle controle van de comfortabel ingerichte hotelkamer was het daarna voor enkele reisgenoten tijd 
voor een drankje in de bar. Met een wat verlaat, maar smakelijk diner werd uiteindelijk deze eerste reisdag 

afgesloten. 
 
Tram Edinburgh in Princess Street 

 
Zaterdag 15 september 
Na een goede nachtrust en kennismaking met 
het Engels ontbijt begon onze excursie voor 
vandaag met een niet werkende kaartautomaat 
in het voor het hotel gelegen treinstation. Met 
bij de conducteur in de trein gekochte kaartjes 

reden wij naar het station van Linlithgow om 
daar over te stappen op de bus naar Bo’ness. 
Een uur later maakten wij kennis met de 
Bo’ness & Kinnell Railway met de 11 km lange 

historische spoorlijn, welke in exploitatie is van de Scottish Railway Preservation Society.  
Uiteraard maakten wij een excursierit over deze lijn, welke langs de zuidelijke oever van de Firth of Forth vanaf 

1979 werd heraangelegd. Station Bo'ness werd gebouwd op een 

plaats dat eerder werd gebruikt voor spoorwegaansluitingen, hout-
werven en steenkoolmijnen. Het stationsgebouw werd geopend in 
1981 en de spoorlijn werd uitgebreid tot Kinneil in 1987 en 
tot Birkhill in 1989. Ten zuiden van Birkhill ligt de lijn in een bosrijke 
omgeving en na passage over het fraaie viaduct van de beboste 
Avon Gorge loopt de route op een dijk door om te eindigen bij het 

station van Manuel.            Bo’ness - Station Bo’ness & Kinnell Railway 
 

Na terugkomst gebruikten wij de lunch in de stationsrestauratie van 
Bo’ness om daarna via de historische Victoriaanse voetbrug de 
spoorweg te kruisen om het zeer interessante  Museum of Scottish 

Railways te bezoeken. In drie grote hallen werden met diverse lo-
comotieftypen, goederenwagons, het werken in een reizend post-
kantoor en overige spoorattributen het verhaal van de spoorwegen in vroegere tijden verteld. 
 

Na het nuttigen van nog een consumptie namen wij afscheid van dit 
zeer interessante museumgebeuren en namen wij de bus terug naar 
Linlithgow. Tot dan was het  weer ons vrij goed gezind geweest met 
zon en overwegend bewolking. Echter bij het bezichtigen van de St. 
Michaelskerk en de imposante ruïne Linlithgow Palace maakten wij 
zowaar ook nog kennis met enige regenval.  
Gelukkig bracht de plaatselijke pub Platform 3 uitkomst in de vorm 

van een drankje om daarna met de trein terug te keren naar ons 
hotel, waar halverwege de avond met het serveren van een (matig) 
diner deze bijzondere dag werd afgesloten. 
 

Linlithgow – binnenplaats ruïne  Linlitgow Palace 
 

Zondag 16 september 
Na het ontbijt namen wij afscheid van het hotel, dat voor onze reis-

doelen gunstig lag, maar helaas qua service en klantvriendelijkheid enigszins tegenviel. Hoe dan ook, het ont-
bijt smaakte goed en niet veel later stonden wij op het spoorwegperron voor onze trein naar Edinburgh Hay-

market om daar over te stappen op de treinverbinding naar Inverness. 
Qua reizigersaanbod was het eigenlijk een te korte trein en het kostte dan ook wat moeite om onze gereser-
veerde zitplaatsen te bemachtigen, maar eenmaal gezeten, konden wij op en top genieten van een regenachtig 
uitziend landschap. Eenmaal aangekomen in Inverness stonden de 
besproken taxi’s ons op te wachten voor de korte rit naar het Pre-

mier Inn hotel, gelegen in het centrum van de stad aan de rivier de 
Ness.  
Dit hotel zou voor de komende vijf nachten onze standplaats wor-
den. Was er bij de staf van het hotel in Edinburgh sprake van een en 
al zakelijkheid, in Inverness was precies het tegenovergestelde 
waarneembaar. Gezelligheid, een  warme uitstraling in sfeer, ook in 
het optreden door het personeel voerde de boventoon.  

Mede door een contingent net aangekomen golfspelers verliep het 
inchecken net iets anders dan anders. Hierdoor waren ook nog niet 
alle kamers klaar, dus werden ook hier de koffers tijdelijk opgesla-
gen. Zo konden wij op deze wijze vrij kort daarna o.a. de binnenstad 

in voor een nadere kennismaking en om ergens te gaan lunchen.              
                                                                                                          Inverness – Victorian Market uit 1881 
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Aan het eind van de middag werden de kamersleutels uitgereikt en kon men zich terugtrekken op zijn of haar 
kamer om zich wat op te frissen. Na dit ritueel verschenen een aantal deelnemers in de lounge voor het nutti-
gen van een drankje, alvorens te gaan genieten van een goed diner. Na afloop werd hierna nog het nodige na-
gepraat met of zonder het genot van een drankje, alvorens het bed op te zoeken om te genieten van een wel-

verdiende nachtrust.  
 
Maandag 17 september 

Deze dag stond in het teken van het beroemde monster van Loch Ness, beter bekend als “Nessie” . Na het ont-
bijt kwamen de besproken taxi’s voorrijden om ons gezelschap naar de opstapplaats te brengen voor een drie 

uur durende trip met de rondvaartboot “Jacobite Queen”. 
Deze excursie begon aan de rand van de stad met de boot 
varend door het Caledonian Canal, dat in Schotland de 100 
km lange verbinding verzorgt tussen de Noordzee in het 

oosten en de Atlantische Oceaan in het westen. Eenmaal 
op Loch Ness werd getracht of onder de lage en soms zwa-
re bewolking tekenen van enig leven te zien was van de 
wereldberoemde ”Nessie”. Mooi niet dus, ook niet na ter 
hoogte van Urquhart Castle gekeerd te zijn voor de terug-
tocht naar ons vertrekpunt bij de Tommahunch Bridge.  

Urquhart Castle is een 13e-eeuws kasteel, gebouwd door 

de familie Durward. Vanaf 1308 was het koninklijk eigen-
dom totdat het in 1479 aan de familie Grant wordt gege-
ven.  

Inverness –Loch Ness rondvaartboot Jacobite Queen 

In de 15e en 16e eeuw had Urquhart Castle veel last van invallen door de MacDonalds. In de 17e eeuw verliest 
het kasteel zijn strategische betekenis en het wordt in 1690 verlaten. Daarbij werd het poorthuis opgeblazen 
om te voorkomen dat het kasteel ooit nog door een vijand kon worden gebruikt. Die schade is nooit hersteld. 

Het kasteel verviel langzaam tot een ruïne. In 1715 stortte bijvoorbeeld na een hevige storm de Grant Tower 
in. 
 

Na terugkomst gingen wij met een gecharterd busje een uur durende rondrit maken door Inverness met helaas 
ook bezichtigingen in de regen aan o.a. de St. Andrews Cathedral, Inverness Castle en de Victorian Market. 
Hier eindigde de rondrit en was iedereen vrij om de stad verder te verkennen.  

Eenmaal terug in het hotel lieten wij ons ’s avonds verwennen met een goed smakend diner, waarbij uiteraard 
ook werd teruggekeken op een – ondanks het wat slechtere weer - geslaagde dag. Morgen zou alles weer beter 
zijn, toch? 

 
Dinsdag 18 september 
De weersverwachting vandaag was wisselvallig, bewolkt met kans op regen en veel wind. En - oh ja -in de mid-

dag misschien ook wat zon.  
Dit alles deerde ons niet. Na een goede nachtrust en een goed ontbijt wandelden wij naar het busstation om 
met de bus van Citylink voor onze dagexcursie te rijden naar Fort William met als hoogtepunt vanuit Mallaig de 
fameuze stoomtreinrit met “The Jacobite”. 
Tot Fort Augustus reden wij voor het grootste deel van de route naar Fort William langs de oevers van Loch 
Ness en na aankomst aldaar was er genoeg tijd om te genieten van een kopje koffie. Hierna reden wij de nor-
male diensttrein naar Mallaig, dat sinds 1840 bestaat als vissershaven. Vanwege de enorm grote haringvangst 

werd er in 1901 het eindstation van de West Highland Line gesitueerd, waardoor via Fort William aansluiting 
ontstond op het spoorwegnet naar Glasgow en verder.  

Nu staat Mallaig vooral bekend als het eindstation van de stoomtreindienst “The Jacobite”  uit Fort William. Ook 
wij wilden terug naar Fort William, dus stapten wij voor deze terugrit in deze reeds aan het perron staande 
trein.  Uiteraard regende het bij vertrek, maar onderweg kwam de zon tevoorschijn, waardoor menigeen met 
de trein op het Glenfinnan viaduct zonnige opnames konden schieten.  
 

Dit Glenfinnan viaduct werd gebouwd door de firma Sir Robert McAlpine en werd voltooid in het jaar 1901. Het 

380 meter lange viaduct is volledig uit beton vervaardigd, bevat 21 bogen van elk 15 meter, terwijl het hoogste 
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punt 30 meter boven het maaiveld is. Het staat ook bekend als een beroemde locatie in Harry Potter films met 
uitzicht op Loch Shiel.  
Het Jacobite monument, in 1815 opgericht, markeert de plaats waar Bonnie Prince Charlie in 1745 zijn konin-
klijke vaandel hees, waarmee de 2e Jacobite opstand een feit was. Deze gebeurtenis leidde in 1746 weer tot de 

Slag bij Culloden. 
Niet ver van Fort William passeerden wij een stelsel van acht slui-
zen, genaamd Neptune’s Staircase. Zo wordt  

over een afstand van 457 meter een hoogteverschil van 19,5 
meter overbrugd. Dit complex maakt deel uit van het Caledonian 
Canal en is de grootste 'sluizentrap' in het Verenigd Koninkrijk.  
Eenmaal terug in Fort William bleef er voldoende tijd over voor 
een nadere verkenning van deze plaats. Het bevindt zich aan de 
oevers van Loch Linnhe en het ligt in de schaduw van Ben Nevis, 

met 1345 meter de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk. De 
stad heeft zich ontwikkeld rond een reeks grote en kleine strate-
gische forten, vandaar de naam Fort William. 
 
De plaats is een knooppunt van belangrijke vaar-, weg- en spoor-
verbindingen in de Schotse Hooglanden. Het ligt aan het Caledo-

nian Canal, dat in 1822 na een bouwtijd van 19 jaar gereed 

kwam. Het is ook het beginpunt van The Jacobite, een van de 
weinige stoom-
treinen die nog 
op het stan-

daard spoornetwerk van het Verenigd Koninkrijk rijden. Wa-
gons van deze trein en een deel van de route zijn gebruikt in 
diverse Harry Potter films. 

Zo brak het tijdstip aan om met de bus terug te keren naar 
het hotel in Inverness om dan na een korte opfrisbeurt te 
genieten van het diner, waarbij uiteraard werd teruggekeken 
op wederom een zeer prettig verlopen reisdag. Maar ook sij-
pelde het nieuws door, dat als nasleep van een combinatie 
van orkanen in de komende 24 uur zeer stormachtig weer op 

komst was. Maar hoe dat zou aflopen, zouden wij morgen wel 
horen! 
                                                                                                                                                                       Fort William – straatbeeld met T-model “The Bronze  Ford” 

Woensdag 19 september 
Nog voor het ontbijt vernamen wij al, dat de storm behoorlijk tekeer was gegaan. Veel schade aan bebouwing, 
wegen, geboomte en…….. het treinverkeer lag plat ………. 
Inderdaad, treindiensten tussen Edinburgh, Glasgow – Perth – Inverness reden niet door een ontsporing nabij 
Perth van een goederentrein locomotief tegen gevallen geboomte op een viaduct met enkelspoor. 

Onze planning was vertrek om 10.45 uur met de trein naar Aviemore voor een bezoek aan de Strathspey Rail-
way en een rit met de funiculaire naar de top van de 1100 meter hoge Cairngorm Mountain. Maar ook deze 
reed niet vanwege de te stormachtige wind op het traject van de funiculaire en het zeer slechte zicht op de top 
van de berg. 
 

Goede raad was duur, dus gauw ontbijten, vervolgens snel poolshoogte nemen op trein- en busstation voor 

eventuele alternatieve reismogelijkheden. Het resultaat was, dat voor de trein vervangende onregelmatige bus-
diensten reden en de normale busdiensten naar Perth via Aviemore reeds tot ver na het middaguur waren vol-
geboekt. 
 

Bleef dus over de taxi en dat lukte. Om 11.00 uur reden bij het hotel twee taxi’s voor om ons naar Aviemore te 

brengen. Onderweg bleek, dat de chauffeurs bij tijd en wijle moeite hadden met stormachtige zijwinden en 
regen in het bergachtig gebied, maar wij werden netjes afgezet voor het spoorwegstation in Aviemore. 
Om op of bij het perron en sporen van de Strathspey Railway te komen, moesten wij via de voetbrug de sporen 
van de verbinding Inverness - Perth kruisen, vanzelfsprekend op dat moment wel in de stromende regen.  
 

Treinkaartjes aanschaffen bij de boekingsklerk was geen probleem 
en dus konden wij gaan genieten van de wereld van de stoomtrein. 
Dat begon niet veel later bij de binnenkomst van de stoomtrein uit 

Broomhill en het omlopen van de trein door de stoomloc in op dat 
moment droog weer. Boat of Garten - station The Strathspey Railway 

Na het nodige rangeerwerk konden wij instappen om na het ver-
treksignaal te genieten van de retourrit naar Broomhill met onder-
weg behalve regen ook droog weer met zelfs nog een stralend zon-
netje, dat weer wel! In station Boat of Garten werd door de locomo-
tief extra water ingenomen. Ooit was dit station een splitsingssta-

tion met o.a. een verbinding naar het oostelijk gelegen Dufftown.  

In de trein bleken er soep en broodjes met beleg verkrijgbaar en 
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van deze lunchmogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Na terugkomst in Aviermore werd gezien het 
weer de fotostop ditmaal onder de overkapping genomen en niet voor de locomotief van de trein. 
 

 Een rit naar de top van Cairngorm 

Mountain zat zoals reeds vermeld er 
niet in, dus werd er bij het loket van 
het spoorwegstation Aviemore geïnfor-
meerd, wanneer de eerstvolgende ver-
vangende busdienst naar Inverness kon 
worden verwacht. Hierop deelde de 
lokettiste zeer spijtig mede, dat in de 

loop van de ochtend deze reismogelijk-
heid om logistieke reden geschrapt was. 
Helaas voor deze lokettiste, maar met 
deze reactie nam uw reisleider geen 
genoegen, daar de Britrailcard voor 
deze dag al was gevalideerd en de kos-
ten van een taxi vanwege het nakomen 

van een afspraak al voor eigen rekening was gekomen. Na enig heen en weer gepraat lukte het voor onze 
groep op rekening van Scotrail taxivervoer naar Inverness te regelen. Het vergde nog wel de nodige wachttijd 

in de stationswachtkamer, maar ruim een uur later kwamen er twee taxi’s voorrijden, waardoor wij in de na-
middag konden worden afgezet bij het spoorwegstation van Inverness.  
 
Na informatie bij de infodesk van Scotrail bleek de treindienst op de Kyle line deze dag geen problemen van de 

storm te hebben gehad. Van het aanbod om voor de volgende dag een zitplaatsreservering in onze geplande 
treinen te regelen werd dankbaar gebruik gemaakt. 
 

’s Avonds bij het diner werd als beloning voor de positieve houding op de wijzigingen in het programma van 

deze dag de drankjes aangeboden door Railhobbyreizen. Een gebaar, dat zeer positief door het reisgezelschap 
werd ontvangen.  
De conversatie tijdens het wederom voortreffelijk verzorgde diner bestond voornamelijk in de opgedane reisin-
drukken van deze dag. Hierna trok men zich terug op zijn of haar kamer of besloot men nog een drankje in de 
lounge te nuttigen.  Zo kwam een enerverende reisdag ten einde. 
 

Donderdag 20 september  
Na een gezonde nachtrust en gevolgd door een goed ontbijt togen wij wederom vol goede moed naar het sta-

tion om daar in de trein te stappen voor een rit naar Kyle of Lochalsh. Het weer op deze dag was erg wisselval-
lig. Korte felle buien afgewisseld met zonnige intervallen in een verder grijze dag zorgden met enige regelmaat 
voor een grote impact op onze indrukken van het landschap, dat wij met de trein doorkruisten.  
Twee en een half uur later kwamen wij aan op het station van Kyle of Lochalsh, dat vroeger de plek was van-
waar men per veerboot de oversteek naar het eiland Skye maakte. Tegenwoordig is er een brugverbinding. 

Het uitstappen gebeurde in de stromende regen, waar wij gelukkig werden opgevangen door Mary Jane Camp-
bell, die namens The Friends of the Kyle Line tijdens ons bezoek onze gastvrouw was. Deze organisatie heeft 
als doel de geschiedenis rondom deze fraaie spoorlijn, The Kyle Line, levendig te houden.  
Op dit station hebben zij daarvoor een klein museum ingericht om het verhaal over deze spoorlijn te vertellen. 
Een half uurtje later wandelden wij in de zon naar het verderop gelegen Hotel Kyle of Lochalsh voor het nutti-
gen van een eenvoudige lunch.  
 

De treindienst op deze lijn is niet zo frequent en voor wij het wisten was het tijd om afscheid te nemen van 
onze gastvrouw. Na een korte wandeling terug naar het station stapten wij weer in de trein voor de terugreis. 
Het bleef zowaar overwegend zonnig weer, waardoor het extra genieten werd van het prachtige landschap. 

Tijdens deze terugreis ontving een van de deelnemers een mail van de KLM, dat zijn vlucht voor morgen naar 

huis werd geannuleerd en hij werd overgeboekt op een vlucht de dag erna. Als reden gaf men op de verwach-
ting van zeer slecht weer op vrijdag tijdens de landing op Schiphol. Wat voor hem gold, gold ook voor de groep, 
dus werd het kantoor in Alphen a/d Rijn direct ingeseind, die een en ander ging uitzoeken. Uw reisleider zou zo 
snel mogelijk nadere gegevens hierover horen.  
 

Na aankomst in het inmiddels vertrouwde station van Inverness kreeg een ieder de gelegenheid om op weg 
naar het hotel nog een laatste indruk op te snuiven van het centrum of toch nog een laatste aankoop in een der 
vele winkels te doen. 
Bij het verlaten van het station kreeg uw reisleider al de eerste gegevens door voor een extra reisdag, waarbij 

de details verder in de hotelkamer werden uitgewerkt en voor aanvang van het diner waren alle deelnemers op 
de hoogte van de veranderingen.  
Alleen onze reisgenoot uit Duitsland ontsprong de dans, zijn vluchtgegevens bleven onveranderd.  
 

Het diner hadden wij op de gebruikelijke tijd en het gebodene lieten wij ons op deze ‘geplande’  slotavond goed 
smaken. Zoals gewoonlijk hielden na afloop van dit diner sommigen het voor gezien, anderen nestelden zich 
voor enige tijd in de lounge om met een drankje en een praatje deze voortreffelijk geslaagde dag af te sluiten. 
 

 
 



Vrijdag 21 september 
Met het ontbijt werden in dit hotel ook de laatste bacon and eggs 
verorberd. En ook namen wij afscheid van onze reisgenoot uit den 
vreemde, die rechtstreeks van Inverness via Amsterdam naar 

Frankfurt am Rhein zou vliegen. 
 
De reisplannen voor de rest van de groep waren gewijzigd door 

de overboeking van de KLM naar een vlucht, een dag later dan 
gepland.  Onze bestemming voor vandaag bleef Aberdeen met 
nabij het vliegveld een overnachting in een hotel op basis van 
B&B om dan de volgende ochtend terug te vliegen naar Schiphol.  
 

Maar nu in Inverness zeiden wij even later ons hotel en het gast-
vrije personeel vaarwel en reden per taxi naar het station om 
daar de trein te nemen naar Aberdeen, alwaar wij na een comfor-

tabele reis op tijd aankwamen.  
Besloten was de extra tijd, die wij nu kregen te gebruiken om nader 
kennis te maken met de binnenstad van Aberdeen. Dit dan wel zonder 
bagage, dus was de Luggage Room van het station ons eerste doel. Dan 

nog even een tijd van verzamelen afspreken en het verkennen van de 

stad kon beginnen. 
 

Ook in Aberdeen werkte de regen niet mee, later in de middag werd het 

gelukkig droger en zonniger. Iedereen had de paar extra uren nuttig 
weten te besteden en op de afgesproken tijd haalden wij onze bagage 
weer op om even verderop op de bus te wachten, die ons naar de luchthaven bracht. Vanwege de ligging van 
ons hotel stapten wij een halte eerder uit om even later bij de receptie van het Hampton by Hilton hotel in te 
checken.  
Dineren in het hotel bleek niet mogelijk, wel kon men aan de bar warme en koude snacks bestellen. Echter de 

keuken was overbelast en een uur wachten op je bestelling was normaal, terwijl de kwaliteit van het gebodene 
te wensen over liet. 
De uiteindelijke bestemming op deze avond werd dan ook de hotelkamer voor een goede nachtrust. 
 

Zaterdag 22 september 

Na een goede nachtrust en het ontbijtbuffet  verzamelden wij ons bij de receptie 
voor de gratis taxiverbinding naar de vertrekhal van het vliegveld. En inderdaad, 
niet veel later stonden wij in de hal van het vliegveld voor een balie in de rij om 

in te checken voor onze KLM vlucht naar Amsterdam.  Bij het overboeken van 
onze vlucht bleek door een andere boekingscode twee deelnemers een latere 
vlucht te hebben dan de rest van onze groep. De poging om dat te herstellen  

lukte en zo vertrokken wij toch samen om 11:00 uur richting Amsterdam, waar 

 om 13.35 uur werd geland. Even de horlogetijd opnieuw instellen en na de pas-
poortcontrole en de in ontvangstnemen van de bagage  betekende dit tevens het 

einde van de reis. Al met al kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde reis, waarbij wij met het opsnuiven 
van de Schotse cultuur in een paar dagen tijd heel veel gedaan en gezien hebben. Dit alles ondanks of wellicht 
dankzij de medewerking van de onvoorspelbare wisselvallige weertypes, die wij mochten meemaken. 
Bij deze mijn dank aan allen voor de fantastische medewerking, die ik gedurende de reis mocht ondervinden.  

Het smaakt in ieder geval naar meer 

Aviemore – groepsfoto met trein van The Strathspey Railway 
 
 
 

 


