
Uw reisplan

Meer dan 7.000 accommodatiegelegenheden 
met kwaliteitsgarantie – van B&B’s tot kastelen 
– vindt u op: www.visitscotland.com/nl

Meer informatie, inspiratie en reisroutes  
vindt u online op:   
www.visitscotland.com/nl

Dag 1
Een goede busdienst verbindt het 
centrale gedeelte van Schotland 
(Glasgow) met het schiereiland Kintyre. 
In Kennacraig kunt u de veerboot 
nemen naar het eiland Islay. Op Islay 
kunt u met een plaatselijke bus zowel 
van Port Ellen als Port Askaig naar 
Bowmore reizen, waar u kunt 
overnachten. Het loont zeker ook de 
moeite om een plaatselijke gids in te 
huren die u de interessantste 
bezienswaardigheden van het eiland 
kan laten zien.

Dag 2
Breng een bezoek aan de Bowmore 
whiskydistilleerderij en de 
Bowmore Round Church, met zijn 
Italiaanse stijlinvloeden. Wie ook de 
rokerige whisky’s van de 
distilleerderijen aan de zuidkant van 
het eiland wil proeven, neemt de bus 
naar Port Ellen. Daar kunt u een bus 
nemen naar de distilleerderij van uw 
keuze, Ardbeg, bijvoorbeeld. Een 
rondleiding kunt u het beste vooraf 
boeken. Keer terug naar Bowmore.

Dag 3 
In de zomermaanden (april - october) 
kunt u tijdens uw terugreis naar Oban 
een tussenstop maken op het eiland 
Colonsay. Neem vanaf Port Askaig op 
Islay de veerboot naar het eiland 
Colonsay. Raadpleeg vooraf wel de 
dienstregeling van de veerboten. Op 
het prachtige eilandje Colonsay valt 
heel wat te ontdekken. Bezoek de 
bosrijke tuin van Colonsay House of 
wandel over het getijdenstrand naar 
de eeuwenoude Oronsay-priorij. Van 
hieruit reist u rechtstreeks door naar 
Oban op het vaste land.  
Of u reist van Islay naar Kennacraig. 
Daar neemt u de bus naar 
Lochgilphead, waar u vervolgens 
overstapt op de bus naar Oban.  
U overnacht in Oban.

Dag 4
Verken de drukke haven van Oban met 
de gezellige boulevard, leuke winkels 
en visrestaurants, whiskydistilleerderij, 
museum enz. Bezoek eveneens 
Dunstaffnage Castle. U overnacht 
in Oban.

Dag 5
Neem de veerboot naar Craignure op 
het eiland Mull en van daaruit de bus 
naar Tobermory, de hoofstad van het 
eiland. U kunt in Craignure ook een op 
de ferry aansluitende bus nemen 
richting Duart Castle, de eeuwenoude 
verblijfplaats van de Maclean-clan. Het 
kasteel is prachtig gelegen vlak bij zee. 
U overnacht in Tobermory.

Dag 6
Verschillende touroperators in 
Tobermory organiseren wildlife 
excursies en nemen u mee op een 
dagtocht wilde dieren spotten, 
zeearenden bijvoorbeeld! Daarnaast 
kunt u ook kiezen uit meerdere cruises 
of de Hebridean Whale and Dolphin 
Conservation Trust in de hoofdstraat 
bezoeken. U overnacht in Tobermory.

Dag 7 
Keer vanuit Craignure terug naar 
Oban. Neem in Oban de veerboot naar 
het eiland Lismore, iets verderop, in 
Loch Linnhe. U overnacht op Lismore.

Dag 8
Verken het eiland Lismore. Fietsen zijn 
te huur in Oban, de beste manier om 
het eiland te verkennen en te genieten 
van de prachtige uitzichten over zee. In 
het plaatselijke erfgoedcentrum is een 
café waar u even kunt pauzeren en 
heerlijk kunt lunchen. Neem de 
veerboot (uitsluitend voetgangers) aan 
het noordelijke uiteinde van het eiland 
en reis naar Port Appin op het 
vasteland. Daar kunt u overnachten.

Dag 9
Neem aan de hoofdweg (A828) de 
bus naar Fort William – dit is ongeveer 
45 minuten lopen vanaf Port Appin. U 
kunt in Port Appin ook een goedkope 
taxi naar de hoofdweg nemen (tel.: 
07530 830 030). Als u voldoende tijd 
heeft, breng dan een bezoekje aan Fort 
William. Vanuit Fort William zijn er 
goede transportverbindingen terug 
naar Glasgow. Maar eigenlijk kan een 
bezoek aan de Small Isles (Rum, Eigg, 
Canna en Muck) niet ontbreken tijdens 
uw eilandenvakantie. Hiervoor neemt 
u in Fort William de trein naar Arisaig 

of naar Mallaig. Beide plaatsen bieden 
overnachtingsmogelijkheden.

Dag 10
Ontdek de Small Isles (kleine eilanden). 
Zowel vanuit Arisaig als Mallaig kunt u 
een combinatie van eilanden bezoeken, 
afhankelijk van de dag van vertrek. 
Canna, Rum, Muck en Eigg zijn vier 
unieke eilanden, elk met hun eigen 
sfeer, natuur, wandelmogelijkheden en 
interessante geologische verschijnselen. 
De overnachtingsmogelijkheden op de 
eilanden zijn beperkt, vooraf reserveren 
is dus aangeraden. Vanuit Arisaig en 
Mallaig kunt u makkelijk de trein terug 
nemen naar Glasgow. Onderweg 
geniet u van een schitterend uitzicht.

Binnen-Hebriden met Openbaar vervoer

Binnen-Hebriden met 
Openbaar vervoer

De informatie in deze publicatie wordt aangeleverd aan 
VisitScotland en is naar ons beste weten correct bij het ter 
perse gaan. VisitScotland is niet verantwoordelijk voor 
eventuele fouten en/of weglatingen. Reistijden en 
dienstregelingen zijn correct bij het ter perse gaan, 
wijzigingen voorbehouden. April 2015.

VisitScotland zet zich in voor de bescherming van het 
natuurlijke en culturele erfgoed, waarvan ook het toerisme 
afhankelijk is, zodat ook komende generaties hiervan 
kunnen genieten.

Omslag: De Caledonian MacBrayne-veerboot komende  
van het eiland Mull vaart Oban Bay binnen, Argyll.  
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1

WHISKYDISTILLEERDERIJEN OP ISLAY – Op dit 
eiland vindt u whiskydistilleerderijen zoals 
Bunnahabhain, Caol Ila, KiIchoman, Bruichladdich, 
Bowmore, Laphroaig, Lagavulin en Ardbeg. De 
meeste kunt u bezoeken voor rondleidingen en 
proeverijen. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij het VisitScotland Informatiecentrum.

2

COLONSAY – Een prachtig eiland, een echte 
aanrader. Het ongerepte Colonsay heeft prachtige 
stranden, natuur, wandelmogelijkheden, 
historische bezienswaardigheden, een bosrijke tuin. 
Het is tevens een ideale bestemming voor golfers 
en vissers. En dit allemaal op een eiland dat slechts 
16 kilometer lang is.

3

DUNSTAFFNAGE CASTLE – Een 13de-eeuws 
kasteel met indrukwekkende gevels en ronde 
torens. De voormalige vesting van de 
MacDougalls hield ooit de wacht over de 
‘zeewegen’ van Argyll.

4

TOBERMORY – De kleurrijke en gezellige  
haven van Tobermory heeft bezoekers veel te 
bieden: leuke winkels, een museum, een 
whiskydistilleerderij, restaurants en An Tobar,  
het culturele centrum van Tobermory.

5

NATUUREXCURSIES OP MULL – Verschillende 
touroperators organiseren wildlife excursies. Het 
eiland heeft zo z’n eigen specialiteit – zeearenden 
en otters bijvoorbeeld – en de gidsen kennen de 
beste plekjes op hun duimpje.

8

CANNA – Het meest westelijke eiland van de 
Small Isles, minder dan acht kilometer lang en  
1,6 kilometer breed, staat bekend om zijn vele 
vogelsoorten. Canna House is momenteel 
gesloten wegens uitgebreide 
restauratiewerkzaamheden.

Het netwerk van bussen, treinen en veerboten sluit goed op elkaar aan waardoor u 
makkelijk met het openbaar vervoer een aantal van de Binnen-Hebrideneilanden kunt 
verkennen. Zelfs als u niet veel tijd heeft, zijn er meer dan genoeg dagovertochten zodat 
u toch even van het eilandleven kunt proeven en onderweg zeevogels, zeehonden en 
misschien zelfs walvissen kunt spotten!
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6

LISMORE – Dit makkelijk te bereiken eiland in 
Loch Linnhe heeft een goed netwerk van 
wandelpaden, fietsverhuur, natuur, historische 
bezienswaardigheden en allerlei 
accommodatiemogelijkheden. In het Lismore 
Heritage Centre komt u meer te weten over de 
geschiedenis van het eiland.

7

EILANDCRUISES VANAF ARISAIG – Naast de 
regelmatige afvaarten vanuit Mallaig, vaart er in 
de zomermaanden ook een boot (uitsluitend 
voetgangers) van Arisaig naar de Small Isles. Dit 
is een fantastische dagcruise, en de kans bestaat 
dat u onderweg ook walvissen kunt spotten!

9

RUM – De piek van de Rum Cuillin is spectaculair. 
Rum is een populair eiland voor otters, 
zeearenden, herten, zeehonden, pijlstormvogels 
en veel meer dieren. En bezoek ook het decadente 
Kinloch Castle! 

10

EIGG – Eigg biedt spectaculaire geologische 
verschijnselen. De bewoners, tevens de eigenaren 
van het eiland, zorgen voor een warm welkom. 
Ontdek de ‘Singing Sands’ (Zingende Zand), een 
strand waar de strandkorrels van kwarts kraken 
onder uw voeten.


