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Expeditie Schotland expeditie

Omschrijving Een 9-daagse Schotland expeditie naar het gebied van Glen Coe met 
beklimming van de wereld beroemde Ben Nevis. Begeleiding door IML gidsen.

Reisgegevens Van donderdag 17 mei tot en met zaterdag 26 mei 2018, vertrek vanuit 
IJmuiden (17-5) en op  vrijdag 25 mei vertrek vanuit de accommodatie, 
aankomst in Nederland op zaterdag 26 mei 2018.

Deelnemers 1 team van max 28 personen.

Instapnivo: Dag trajecten van 5 a 6 uur in geaccidenteerd terrein met een dag rugzak  
aankunnen.

Kennismaken Tijdens de 1e trainingsdag op zaterdag 9 december 2017 maken we kennis 
met elkaar en gaan we een wandeling gaan maken van ongeveer 20 km. Ook 
vertellen we je alle verdere bijzonderheden over deze tocht.

Prijs € 845,- 
Inclusief vervoer met bus en boot,  
Accommodatie Inchree te Glenn Coe  
Maaltijden 
2 Trainingsdagen 
Bootreis van IJmuiden naar New Castle. 
Je stapt al in Nederland op de bus, deze gaat de hele reis met ons mee. 

Programma Dagelijks vertrekken we vanuit onze accommodatie voor een dagtocht. 
Enkele routes die we lopen staan hieronder vermeld: 
-          Devil’s staircase (de route vanuit de Glencoe vallei naar Kinlochleven) 
-          Pap of Glencoe (aan de noordkant van de Glencoe vallei) 
-          Hidden valley (in het kader van de “massacre of Glencoe”) 
-          Ben Nevis 
-          Mamores (een route vanuit de Glen Nevis richting Kinlochleven) 
-          Blackwater dam (route vanuit Kinlochleven naar de damwand van het    
Blackwater reservoir)

Inschrijving 
Expeditie

Vanaf datum plaatsing op de site t/m 15 september 2017 middels de knop 
inschrijven Schotland op pagina Schotland van onze site www.hiking-
adventures.nl 
Dit formulier invullen en op de knop verzenden drukken. Het formulier komt 
dan terecht bij: info@hiking-adventures.nl.

Datum: 1e 
training.

Zaterdag 9 december 2016 te 08:00, aanvang briefing om 08:15 uur. 
Adres en Plaats : Stayokay te Apeldoorn,, Asselsestraat 330, 7312 TS.

Trainingen 6 januari 2018 te Apeldoorn (Stayoke, Asselsestraat 330 te 7312 TS 
Apeldoorn. 
24 maart 2018 te Egmond e.o., wandeling in bos en duin, met day-pack. 20 a 
25 km.
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Uitrusting Zie de uitrustingslijst onder de knop Schotland. 
In verband met de beperkte bagageruimte van de bus is het niet toegestaan 
harde koffers mee te nemen.

Algemene info Veel over deze tocht kun je vinden op onze site www.hiking-adventures.nl 
of als je toch nog vragen heb, stuur dan een email naar Hans Robijn via 
info@hiking-adventures.nl of bel hem via 06-51054491.
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