THE SCOTLAND OF
SASSENACHS, SUPERHEROES
AND FILMSETS
EEN ECOLOGISCHE RONDREIS DOORHEEN
SCHOTLAND AAN DE HAND VAN FILMSETS

Auteur: Lyssa VICTOR
handelswetenschappen en bedrijfskunde
bachelor in toerisme en recreatiemanagement
campus Brugge
Academiejaar 2019-2020

1

THE SCOTLAND OF
SASSENACHS, SUPERHEROES
AND FILMSETS
EEN ECOLOGISCHE RONDREIS DOORHEEN
SCHOTLAND AAN DE HAND VAN FILMSETS

Auteur: Lyssa VICTOR
handelswetenschappen en bedrijfskunde
bachelor in toerisme en recreatiemanagement
campus Brugge
Academiejaar 2019-2020

VOORWOORD
Met trots stel ik u mijn bachelorproef “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets”
voor.
In 2012 ging ik voor het eerst naar Schotland. Na één dag in de Schotse hoofdstad, Edinburgh,
was ik al verkocht. De stad was de perfecte combinatie van oud en nieuw, van cultuur en sfeer.
De mensen waren er vriendelijk en ik voelde me er onmiddellijk thuis. Sindsdien bezoeken we
Edinburgh twee keer per jaar en proberen we telkens iets nieuws te ontdekken in het prachtige
Schotland.
In 2011 namen mijn vrienden mij voor het eerst mee naar een Marvel-film. Het opende een
deur naar de geek-wereld waar ik mij al snel thuis zou voelen. Ik ontmoette meer en meer
mensen die op dezelfde manier in een verhaal gesleurd werden als mezelf. Films en series
bleven me intrigeren en zeker als ik dan nog eens plaatsen in Schotland begon te herkennen.
I want to thank my external promotor, David Scott of Rabbies Tours. He helped me create my
route and was always there to answer my questions. Their itineraries and tours inspired me to
continue with my idea to combine filmsets and Scotland. Going on one of their tours helped
me decide what was important and what kind of feeling the travellers would get going from set
to set.
Verder wil ik ook mijn interne begeleider An Kestier bedanken om mij bij te staan met goede
raad en mijn bachelorproef na te lezen.
Ik wil ook mijn vrienden en familie bedanken om mij te steunen, te helpen en na te lezen. Hun
enthousiasme was een extra drijfveer op de momenten waar ik het nodig had.
Daarnaast wil ik ook mijn moeder bedanken om mijn goede voorbeeld en grootste
inspiratiebron te zijn. Bedankt om mij de wereld te tonen en te leren appreciëren.
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The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets

1

INLEIDING

De laatste jaren boomt de filmindustrie in Schotland, de ene blockbuster en serie na de andere
wordt er opgenomen. Schotland ontvangt meer toeristen dan ooit omdat ze indirect kennis
maken met het land op hun tv. Daarom wordt “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and
Filmsets” geen gewone rondreis door Schotland. Het prachtige land is reeds te ontdekken op
een klassiekere manier, maar leent zich tot zo veel meer. In Ierland en Kroatië kan je de filmsets
van Games of Thrones zien, in Nieuw-Zeeland die van Lord of the Rings en in Engeland staat
Harry Potter centraal. Schotland houdt het niet bij één serie of film en reikt ver en wijd, zelfs
tot in Bollywood. Klassiekers zoals James Bond, Braveheart, Harry Potter en Monty Python
werden hier opgenomen, maar ook nieuwe blockbusters als Avengers Infinity War of The Fast
and The Furious vonden in Schotland hun tijdelijke thuis. De grootste recente hit van Schotland
blijft wel nog altijd Outlander. De historische fantasieserie werd bijna volledig in Schotland
gefilmd. De wereld werd al snel verliefd op de sfeer van de serie en misschien ook een beetje
op de Schotse Jamie Fraser. Sassenach, dat ‘Engelsman’ of ‘buitenlander’ betekent, is een
veelgebruikte term in de serie, maar ook heel toepasselijk voor deze reis richting Schotland.
Toerisme kan alleen maar blijven bestaan als de reizigers beseffen dat de bestemming
beschermd moet worden. Daarom gebruikten we bij de ontwikkeling van ‘The Scotland Of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets” de Sustainable Development Goals of SDG’s. Door op
een aantal van die doelstellingen te focussen, proberen we Schotland zo duurzaam mogelijk
aan te bieden aan toeristen.
Deze reis wordt een duurzame en ecologische selfdrive doorheen Schotland en zijn eilanden
van twee weken lang. Je wordt als reiziger zelf even een Sassenach, op zoek naar de plekken
die je zo herkent uit de films en series. Natuurlijk kan je als reiziger niet van alles een fan zijn,
daarom krijg je zelf de keuze om iets over de serie of film te lezen. Onderweg krijg je een
downloadbare gids mee met wegbeschrijvingen en uitleg over de sets en geschiedenis van het
land. De excursies en logies zijn geïnspireerd op de films en series, en dragen een steentje bij
aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in Schotland.
Hieronder kunt u de bijhorende marketingtools vinden:
De website: https://lyssavictor.wixsite.com/scotlandofsassenachs
De app: https://xd.adobe.com/view/09a55c87-a0f1-4327-4ec4-c0d2ac5fae047f94/?fullscreen&hints=off
De brochures in het Nederlands en Engels zijn te vinden in de bijlages 11.6 en 11.7
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2

MARKTANALYSE

2.1

INLEIDING

Om een vermarktbaar product te bekomen, is het belangrijk om te weten in welke
marktomgeving het product terecht zal komen en met welke mogelijke concurrenten er
rekening moet gehouden worden. Hierbij moet er dus vooraf gekeken worden naar andere
touroperators die gelijkaardige producten op de markt zetten, wat het nieuwe product
onderscheidt van het huidige aanbod en met welke concurentiële prijzen rekening gehouden
moet worden. Om het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ in de
markt te kunnen zetten, onderzoeken we best aanbieders van Fly&Drives in Schotland,
themareizen naar Schotland of een combinatie van beide. Hieronder zal dan ook besproken
worden welke bestaande aanbieders gelijkaardige producten verkopen en welke kenmerken er
belangrijk zijn voor het in de markt plaatsen van een nieuw product. Er wordt vooral gefocust
op de grootste of belangrijkste aanbieders op de Belgische, Nederlandse, Franstalige en
Engelstalige markt.1

2.2

AANBIEDERS

2.2.1

NEDERLANDSTALIGE AANBIEDERS

2.2.1.1

IMAGINE TRAVEL

Imagine Travel is een Belgische touroperator, waarvan de kantoren zich in Brugge bevinden.
Imagine kiest ervoor om via reisbureau’s hun product te verkopen, maar ook rechtstreeks reizen
aan te bieden aan de hand van hun website en brochures. Hun producten gaan van individuele
Fly&Drives tot begeleide rondreizen in groep en reizen op maat voor families met kinderen.
Verder verkopen ze ook producten zoals riviercruises en treinreizen. Hun focus ligt vooral op
cultuur en natuur van een bestemming. Ze richten hun marketingpijlen grotendeels op actieve
mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur en authentieke ervaringen, maar ook op families met
kinderen die op zoek zijn naar een speciale ervaring op reis. Verder leggen ze geen nadruk op
ecologische of duurzame alternatieven voor accommodaties of reizen.
Wanneer we dan specifiek gaan kijken naar hun aanbod voor Schotland, zien we vooral dat zij
Fly&Drives aanbieden van negen tot elf dagen, bedoeld voor families, een reisgezelschap van
twee of vier personen. Ze maken een onderscheid tussen logeren in B&B’s, drie- of viersterren
hotels. Verder verkoopt Imagine twee standaard rondreizen, namelijk ‘Schetsen van Schotland’
en ‘Highlands & Islands’, die zich respectievelijk richten op de belangrijkste hoogtepunten
van Schotland en de Highlands en eilanden van Schotland. Daarnaast verkopen ze ook nog de
treinreis ‘The Royal Scotsman’ en een specifieke rondreis voor families met kinderen. Hierin
zien we een aantal aspecten terugkeren die gelijkaardig zijn aan die van ‘The Scotland of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets’, zoals de mogelijkheid om een ritje te maken op de
trein uit Harry Potter.
Hun prijzen schommelen van €975 pp tot €1.710 pp, afhankelijk van de reisdata en het aantal
reisgenoten, inclusief rechtstreekse vlucht naar Edinburgh, accommodatie in de vernoemde
klasse met ontbijt en de huur van de huurwagen. Exclusief is de brandstof, lunch en avondmaal,
excursies en verzekering. Deze reizen worden doorheen het hele jaar aangeboden.
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2.2.1.2

BELCO TRAVEL & TOUR

Belco Travel & Tour is een touroperator uit Aalst. Hun aanbod bestaat enkel uit groepsreizen
en self drives naar Groot-Brittannië en Ierland. Je kunt via hen ook wel een charmehotel of
B&B boeken, of je stippelt samen met de reisagent je rondreis uit aan de hand van de hotels en
B&B’s. Hun producten worden dus alleen maar bij hen op kantoor verkocht of via een erkende
reisagent. Je kunt in het algemeen kiezen in welke categorie je wilt reizen; budget tot vijfsterren
hotels, kastelen en alles ertussen. Ze richten zich zo op een brede doelgroep, wat ze ook
bevestigen in hun brochures. Hun hoofdstelling is namelijk dat ze elke droomreis naar GrootBrittannië kunnen waarmaken, of het nu een citytrip, een familietour, culturele of sportieve
vakantie is. Deze reizen zijn allemaal doorheen het ganse jaar beschikbaar.
Ze bieden vijf groepsreizen aan naar Schotland, waaronder ‘Ontdekking van de Highlands en
het eiland Skye’, een whisky-tour en bijvoorbeeld ook een rondreis langs de mooiste kastelen
van Schotland. Deze begeleide rondreizen duren vier tot tien dagen en zijn telkens met
verzekerde afreis. Prijzen schommelen tussen de €525 en €2.000 pp, afhankelijk van de
gekozen rondreis, de vertrekdata en de soort accommodatie (cottage of kamers). Alle logies,
vernoemde maaltijden en excursies zijn inclusief, transport naar de vertrekplaats niet.
De uitgewerkte self drives in Schotland uit hun brochure zijn ‘Het Klassieke Schotland’ en
‘Scotch Whisky Tour’. Beide zijn acht dagen lang en geven je de keuze uit een verscheidenheid
aan accommodatie, zoals kastelen, B&B’s, guesthouses en hotels. Deze reizen zijn natuurlijk
wel personaliseerbaar voor iedere klant. Basisprijzen zitten tussen de €515 en €880 pp zonder
eventuele huurwagen en transport naar Schotland, met een mix van accommodaties. Ze bieden
ook een 8-daagse reis aan met logies in alleen maar Schotse kastelen, met prijzen van €1.060
tot €1.205 pp. Opnieuw is hier transport naar Schotland en eventueel de huur van een wagen
nog niet inbegrepen.
Speciaal aan deze touroperator is dat ze ook een korte reis naar Edinburgh instellen met tickets
voor de Royal Edinburgh Military Tattoo, die elk jaar in augustus doorgaat. Prijzen hiervoor
schommelen tussen de €465 en €805 voor verschillende klasses van hotels, opnieuw zonder
transport richting Edinburgh. Je kan ook zelf je hotel kiezen in combinatie met tickets voor de
Tattoo, dus is dit opnieuw aan te passen op maat van de klant.
2.2.1.3

DESTINATION GREEN

Destination Green is een touroperator uit Geraardsbergen die gespecialiseerd is op Ijsland,
Scandinavië, Canada, de Faroër Eilanden, Groenland en de UK. Ze vallen sinds september
2019 grotendeels onder Imagine Travel (zie 2.2.1.1) maar hebben nog steeds hun eigen website
waar je reizen kunt boeken naast hun verkoop via reisbureau’s. Ze focussen zich, zoals de naam
al doet vermoeden, zich op groene bestemmingen qua natuur, maar ook qua ecologie en
duurzaamheid. Destination Green verkoopt niet alleen self drives maar ook groepsreizen en
cruises. Hun doelgroep is opnieuw vrij algemeen, de reizen zijn vooral bedoeld voor actieve
volwassenen die houden van natuur gemengd met wat cultuur.
Hun aanbod naar Schotland omvat een zevental autorondreizen van vier tot vijftien dagen lang.
Ze spelen vooral in op de hoogtepunten van Schotland met hun langere reizen, terwijl die van
vier dagen enkel een klein proevertje is. Ook bieden ze een tour aan waarbij er gefocust wordt
op de kastelen en whisky van Schotland. Al deze reizen zijn ook nog eens aan te passen aan de
wensen van de klant, inzake route en soort accommodatie. Prijzen hiervoor schommelen tussen
de €198 pp voor de kortste rondreis tot €1.077 pp voor de langste rondreis in hun gamma.
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Deze zijn berekend op basis van verblijf in B&B’s met ontbijt inbegrepen, alle andere
maaltijden en transport zijn exclusief. Je krijgt ook de keuze om B&B’s in te ruilen voor een
verblijf in guesthouses, hotels of manors. Overgroot deel van deze reizen kan het jaar door
uitgevoerd worden.
In Noord-Ierland en Ierland voorziet Destination Green een speciale rondreis, namelijk eentje
volledig in het teken van Game Of Thrones. Acht dagen lang rij je zelf rond in de prachtige
settings van de populaire TV-show. Prijzen hier zitten tussen €595 en €673 pp inclusief logies,
ontbijt en vernoemde excursies maar zonder transport.
2.2.1.4

GALLIA

Gallia is een touroperator die kantoren heeft in Limburg en Ninove. In het verleden waren ze
vooral gericht op reizen naar België, Luxemburg, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Later is
hun focus verschoven naar Finland, Ierland en Groot-Brittannië, Scandinavië, Ijsland en nu
ook Canada. Hun baseline is ‘Reizen Beleven’, wat hun kijk op reizen zeker verduidelijkt. Ze
hebben een drietal soorten reizen in hun aanbod, namelijk: genieten, ontdekken en
winterreizen. Ze bieden begeleide reizen, individuele self-drives en verblijfsvakanties aan. Al
hun reizen worden aangeboden op hun website, in reisbureau’s in België en in hun brochures.
Hun doelgroep is afhankelijk van de soort reis. Wanneer je bijvoorbeeld richting een genotreis gaat, zal de doelgroep eerder volwassenen zijn met een hoge inkomstengraad en interesse
voor gastronomie en welness, terwijl hun ontdek-reizen eerder op natuurliefhebbers met een
minder ruim budget gericht zijn.
Zoals hierboven vermeld, is één van hun specialiteiten reizen in Groot-Brittannië. Dit is ook te
zien aan hun uitgebreide aanbod aan rondreizen in Schotland. De meeste voorgestelde reizen
zijn gemaakt rond een specifiek thema, zoals de kastelen in de Highlands, een drie-daags
bezoek aan het eiland Mull of een Whiskytour, al verkopen ze ook meer algemene rondreizen
in Schotland. Zij volgen ook de verdeling van Imagine Travel en gaan voor accommodaties
van drie- of viersterren en B&B’s. Hun prijzen variëren van €220 pp voor bijvoorbeeld drie
nachten op een bepaald eiland tot €2.200 pp voor een rondreis van achtien nachten. Wat
inbegrepen is in hun prijzen is ook afhankelijk van de specifieke rondreis. Hun reizen gaan het
ganse jaar door.
2.2.1.5

ZUIDERHUIS

Zuiderhuis is een touroperator met open kantoren in Gent en Antwerpen die gespecialiseerd is
op wandel- en fietsvakanties in de natuur. Hun reizen zijn begeleide of individuele rondreizen
en zijn vooral gemaakt voor actieve volwassenen die van natuur houden en die willen
ontdekken op een actieve manier, het ganse jaar door. Ook beseffen zij dat duurzaam toerisme
belangrijk is en houden daar dus rekening mee. Hun prijzen schommelen van €500 tot €1.300
pp, afhankelijk van de vertrekdata en soort accommodaties, altijd zonder vluchten naar de
bestemming.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandel- of
fietsvakantie wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Zuiderhuis.
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2.2.1.6

ANDERS REIZEN

Anders Reizen is een touroperator uit Diest die wandelreizen en actieve cultuurreizen
organiseert. Hun bestemmingen reiken over de hele wereld, van Canada tot Rusland of
Australië. Ze richten groepsreizen in, maar ook individuele reizen. Hun doelgroep is dan ook
actieve wandelaars die graag dat beetje extra van de wereld willen zien. Verkopen doen ze via
hun kantoor en brochure, maar ook op hun website zijn hun reizen te boeken. Ze leggen ook
sterk de nadruk op het duurzame aspect van reizen, niet alleen op ecologie maar ook op lokale
economie, sociale impact en op een CO2-compensatie voor vluchten. Hun prijzen zijn
natuurlijk enorm afhankelijk van de bestemming, maar voor een achtdaagse rondreis in
Schotland kijken we naar een basisprijs van €620 pp, inclusief logies, ontbijt en transfers ter
plaatse. Deze reis kan het ganse jaar doorgaan.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen
wandelvakantie wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Anders Reizen.
2.2.1.7

JOKER

Joker is een touroperator die zich vooral focust op avontuurlijke, out-of-the-box reizen over de
hele wereld. Ze beperken zich niet tot groepsreizen, maar verkopen ook individuele rondreizen
zoals Fly&Drives. Ook kan je bij Joker terecht als je enkel vliegtuigtickets wilt boeken. Hun
doelpubliek is vooral jonge actieve volwassenen die zin hebben in een reis met pit en sociaal
contact, maar ook families die dat beetje extra zoeken in hun roadtrip. Ze verkopen hun reizen
in hun eigen reiskantoren, maar ook online of via hun brochures. Hun reizen staan ook telkens
in het teken van duurzaamheid, met een ‘budget’ bovenop de prijs die je aan Joker betaalt om
ter plaatse logies en excursies onmiddellijk aan de lokale bevolking te betalen. Verder denken
ze ook aan CO2-compensatie en andere sociale impact die een reis kan nalaten in een gebied.
Ze zijn ook één van de Belgische SDG Voices, dus echt een touroperator die de voetafdruk van
zijn reizigers zo klein mogelijk wil maken.
Joker biedt één reis aan naar Schotland, namelijk een groepsreis doorheen het vaste land maar
ook naar de Orkney en Sheltand eilanden. Ze maken uitsluitend gebruik van ferries op deze
reis. De doelgroep hier zijn ook vooral actieve volwassenen die niet bang zijn van wat avontuur.
Er is maar één vertrekdatum, namelijk 11 juli 2020. De prijs is €1.675 pp voor de groepsreis
van 18 dagen, inclusies de nachtferries, gewone ferries, transport ter plaatse, gebruik van Joker
kampeermateriaal en acht maaltijden. Daarnaast wordt ook nog eens £950 (€1.064) pp als
aanbevolen budget mee te nemen aangegeven om logementen, activiteiten, andere maaltijden
en ander plaatselijke transport te betalen.
2.2.1.8

VTB

VTB Reizen biedt begeleide groepsrondreizen en cruises aan in de hele wereld. Ze zijn vooral
gekend voor hun gespecialiseerde reisbegeleiding. Hun focus ligt op cultuur- en natuurreizen
met een vleugje genieten. VTB maakt ondertussen deel uit van TUI en hun reizen zijn te boeken
via hun brochures, website of TUI reisbureaus. Bij de organisatie van hun reizen kiezen ze ook
bewust voor het steunen lokale initiatieven en projecten op bestemming, maar ook voor het
duurzaam bewaren van lokale cultuur, natuur en bevolking. Hun doelgroep is vooral sociale
mensen die graag in groep en met reisbegeleiding reizen, met een voorliefde voor cultuur en
natuur. Deze reizen zijn ook ideaal voor mensen die graag met zekerheid en in een
comfortabele luxe willen reizen.
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Ze bieden één groepsreis aan naar Schotland die maar op drie verschillende data in augustus
vertrekt, omdat zij ervoor kiezen de Edinburgh Royal Military Tattoo op te nemen in hun
programma. Verder is hun route ook niet de standaard route die tours normaal volgen en voegen
ze speciale excursies toe zoals het bezoek aan een schapenherder en een Schotse traditionele
avond met dans en muziek. De autocarreis op basis van half pension (excl dranken), met
inclusief vier excursies, vluchten, lokale transfers, VTB-reisbegeleiding (inclusief
audiosysteem) en toegang tot een viplounge op Brussels Airport. Deze reis kost €2.309 pp voor
acht dagen op basis van drie- en viersterren hotels.
2.2.1.9

HOBO REIZEN

Hobo Reizen is een touroperator uit Leuven die begeleide groepsreizen met bestemmingen
over de hele wereld aanbiedt. Deze staan meestal in het teken van cultuur en natuur. Verder
bieden ze ook fotoreizen en individuele reizen op maat aan, al is die laatste maar een heel klein
deel van hun aanbod. Hun reizen zijn enkel via hun website, brochures of contactmomenten
(voorstellingen of beurzen) te boeken. Ze werken met erkende reisbegeleiders en kleine
groepen, om de reizigers de beste ervaring mogelijk te bieden. Hobo’s doelgroep is volwassen
cultuur- en natuurliefhebbers die graag met zekerheid en in groep reizen. Er wordt ook telkens
gezorgd voor comfort en kleine accommodaties.
Hobo biedt één groepsreis naar Schotland aan, met twee afreisdata (5 juni en 17 juli). Ze gaan
voor een cultuur en natuur gevulde rondreis doorheen Schotland. In hun programma zit er ook,
net zoals bij VTB-Reizen, een bezoek aan een schapenherder inbegrepen. De achtdaagse
rondreis is op basis van drie- en viersterren hotels en halfpension-formule (zonder dranken)
komt op €2.750 pp. Verder zijn transport, excursies, Nederlandstalige begeleiding en
Engelstalige gidsen inbegrepen in de prijs.
2.2.1.10

BEAUTIFUL BRITAIN

Beautiful Britain is een Belgische touroperator die gespecialiseerd is in op maat gemaakte
reizen in Groot-Brittannië, maar ook themareizen en rondreizen met de motorhome of camper.
Ze verkopen hun reizen op hun website of via erkende reisagenten. Hun themareizen gaan van
golfreizen tot antiekreizen en tuinreizen. Ze bieden individuele reizen en begeleide
groepsreizen aan. Ze richten zich op liefhebbers van Groot-Brittannië die op een authentieke
manier willen genieten van de natuur en cultuur. Ze kiezen voor charmante en kleinschaligere
hotels en logies.
Ze hebben een viertal klassieke routes door Schotland, met een whiskeytour en kasteelrondreis
bijvoorbeeld. Daarnaast bieden ze ook een treinreis aan met de Belmond Royal Scotsman of
een themareis naar de Edinburgh Royal Military Tattoo. Je kunt ook met hen gaan golfen in
Schotland, het land op een actieve manier ontdekken of een citybreak in Edinburgh en Glasgow
boeken. Omdat alles op maat aanpasbaar is qua route, logies en formule, schommelen de
prijzen sterk en staan deze dan ook niet gepubliceerd. De reizen kunnen het ganse jaar
doorgaan.
2.2.1.11

KRAS

Kras is een Nederlandse touroperator met hoofdkantoor in Ammerzoden, maar hun reizen
kunnen ook online of in andere reisbureau’s geboekt worden. Ze hebben een breed aanbod
gaande van zonvakanties tot Fly&Drives, busreizen tot singlereizen en nog zo veel meer. Ze
kiezen dus voor een aanbod van individuele reizen, maar ook groepsreizen. Hun doelgroep is
dus niet makkelijk te definiëren en variëert van product tot product.
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Hun divers aanbod komt ook terug in de mogelijke reizen naar Schotland, maar hier is het
vooral belangrijk dat we focussen op hun aanbod Fly&Drives in Schotland. Deze reizen
richting Schotland gaan het ganse jaar door, met vluchten vanuit Amsterdam en huurwagen ter
plaatse. Hun voorkeur voor accommodatie gaat hier opnieuw uit naar B&B’s en hotels, met
telkens een Schots ontbijt inbegrepen. Hun prijzen voor een Fly&Drive tussen de acht en
dertien dagen variëren hier van €660 tot €1.300 pp, afhankelijk van vertrekdata en route, met
accommodatie, ontbijt, huurwagen en sommige excursies inbegrepen.
2.2.1.12

DJOSER

Touroperator Djoser bevindt zich in Leiden, Nederland en is gekend voor zijn actieve reizen
over de hele wereld. Hun groepsreizen zijn speciaal gemaakt voor wandelaars en fietsers die
graag samen met andere mensen op ontdekkingstocht gaan in de natuur. Hun
Nederlandstalige reisbegeleiding en aandacht voor solo-reizigers maakt hen anders dan
andere touroperators. Ze bieden ook een duurzaamheidsinitiatief aan, waarbij er een bedrag
gestort kan worden aan UNICEF bij het boeken van een reis, dat Djoser op het einde van het
jaar verdubbelt. Djoser verkoopt hetzelfde aanbod ook in België.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandel- of
fietsvakantie wordt, gaan we, zoals bij Zuiderhuis, niet verder in op het aanbod van Djoser.
2.2.1.13

PHAROS REIZEN

Pharos Reizen is het onderdeel autovakanties van reisinstelling ANWB. Ze zijn actief in België
en Nederland. Hun aanbod bestaat uit auto- en fietsreizen in Europa voor gezinnen, natuurfans,
cultuurliefhebbers, genieters en actieve reizigers. Het zijn allemaal individuele reizen, die te
koop zijn op hun website, via hun brochure en in reisbureau’s. Ze hebben een grotere aandacht
voor duurzaam toerisme, wat je ook kunt zien aan het Nederlandse ‘Travelife’ label die ze
verkregen hebben. Ze bieden een duurzaam aanbod aan, werken met een CO2-compensatie,
doen mee aan klimaatprojecten en bieden zelfs rondreizen aan met een elektische wagen.
Pharos reizen biedt ook in België dit aanbod aan.
Hun aanbod richting Schotland is gelijklopend met dat van de andere aanbieders zoals Gallia,
al werken ze voor hun accommodatie meer met vakantieparken, al verkopen ze ook hotels en
B&B’s, en kiezen ze voor een ferry richting Schotland om de auto van thuis mee te nemen.
Hun reizen richting Schotland gaan het ganse jaar door. Ook hun prijzen zijn afhankelijk van
data en bestemming, maar schommelen voor een rondreis van ongeveer 11 dagen tussen de
€1.000 pp en €2.000 pp. Inclusief is hier de ferry-overtocht, CO2-compensatie, accommodatie
en ontbijt.
Een reis die mijn aandacht trok bij deze TO was hun zeventiendaagse ‘Potter & Potter’
familierondreis doorheen Engeland en Schotland. Hier leggen ze de nadruk op filmscenes van
Harry Potter en de wereld van Beatrix Potter doorheen de volledige reis, met excursies zoals
de Jacobite Train van Harry Potter bij te boeken. Deze reis kost tussen de €1.600 en €2.500
pp, inclusief overnachtingen, twee excursies en CO2-compensatie. De Jacobite Train excursie
kost bij hen €43 pp voor volwassenen.
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2.2.1.14

CELTIC TOURS

Celtic Tours is een online touroperator met hoofdkantoor in Baarle-Nassau, gespecialiseerd in
Ierland, Schotland, Engeland en Wales. Zij bieden ‘zelf aan te passen’ autoreizen aan in GrootBrittanië, Ierland, Spanje, Bretagne en Normandië, maar ook vakantiehuizen en individuele
fiets- en wandelreizen op de Britse Eilanden. Zij kiezen ervoor om net zoals Pharos Reizen met
een ferry-overtocht te werken die je telkens bij je reis kunt boeken. Hun doelgroep is niet echt
gedefinieerd, maar past wat bij de doelgroepen van de andere TO’s, namelijk genieters, natuuren cultuurliefhebbers en gezinnen.
Ze kiezen voor Schotland om verschillende basis-rondreizen aan te bieden, met de keuze, onder
andere, tussen een grote rondreis van twaalf dagen, een proevertje van vier dagen, een
gastronomische tour of een combinatie met Ierland of Engeland. Hun reizen richting Schotland
gaan het ganse jaar door. Hun keuze voor accommodaties gaat hier opnieuw naar B&B’s, Inn’s,
hotels of een mix van alles. De prijs voor een twaalfdaagse rondreis doorheen Schotland, met
gemixte accommodatietypes, komt op een €699 tot €900 pp, exclusief ferry-overtocht.
2.2.1.15

SRC

SRC is een Nederlandse touroperator die allerlei soorten reizen aanbiedt, zoals culturele
groepsreizen, individuele reizen met of zonder privégids en reizen op maat. Hun hoofdkantoor
is in Groningen, maar hun reizen zijn ook online of via hun brochure en erkende reiskantoren
boekbaar. Ze werken samen met erkende reisleiders en leggen de nadruk op het cultureel
ontdekken van de bestemming, of dat nu over kunst of gastronomie gaat. Hun doelgroep is dus
echt mensen die van cultuur houden.
Ze bieden één groepsreis in Schotland aan, namelijk een route langs alle hoogtepunten van
tiend dagen lang, inclusief een bezoek aan Isle of Skye. Deze reis gaat enkel op bepaalde data
in de zomer door en begint aan een prijs van €1.579, inclusief transport heen en ter plaatse,
logies, ontbijt en avondmaal, nederlandstalige reisleider, audiosysteem, CO2-compensatie en
whiskeyproeverij. Alle andere toegangsprijzen en dranken zijn exclusief.
2.2.1.16

HOUSE OF BRITAIN

House of Britain is een touroperator uit Vlissingen, Nederland. Samen met House of Ireland
zijn ze gespecialiseerd in allerlei soorten reizen in de UK en Ierland. Hun aanbod bestaat uit
korte reizen, langere rondreizen, treinreizen, fietsreizen, stedentrips en maatwerk. Je kunt hun
reizen online of in hun kantoor boeken. Ze maken reizen voor iedereen die een voorliefde heeft
voor de Britse eilanden of mensen die willen proeven van de cultuur en natuur daar. House of
Britain biedt rondreizen en verblijfsreizen aan, zoals bijvoorbeeld een verblijf in een charmante
cottage. Ze bieden geen algemene groepsreizen aan, maar je kunt wel bij hen terecht als je op
zoek bent naar een touroperator om jouw bestaande groep te helpen met een reis.
Omdat alles op maat van de klant gemaakt wordt, is er geen algemeen beeld van het aanbod
van hun reizen naar Schotland. Je kunt hen contacteren via hun site, email, telefoon of in hun
kantoor voor een op maat gemaakt programma.
Ze hebben maar één voorbeeld op hun website van rondreizen naar Schotland. Het is een
vijftiendaagse rondreis voor families met kinderen. Ze kiezen voor vakantieparken als
accommodaties en de voorgestelde excursies zijn natuurlijk op maat van kinderen. Prijzen
zitten hier tussen de €618 en €842 pp voor enkel de accommodatie, transport en excursies zijn
namelijk niet inbegrepen. Verder voorzien zo ook de mogelijkheid om doorheen Schotland te
reizen met een camper of trein.
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2.2.1.17

SNP NATUURREIZEN

SNP Natuurreizen is een touroperator met hoofkantoor in Nijmegen en is een onderdeel van
ANWB. Ze bieden individuele en groepsreizen aan in teken van de natuur voor actieve reizigers
met bestemmingen over de hele wereld. Hun specialteiten zijn wandel- en fietsreizen, actieve
familiereizen, winterreizen en themareizen zoals vogelspotten, fotografiereizen, etc. Deze
reizen zijn via hun website, in hun kantoor of telefonisch te boeken. Ze bieden rondreizen aan,
maar ook standplaatsreizen zijn een mogelijkheid bij hen.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen actieve
rondreis wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van SNP Natuurreizen.
2.2.1.18

AKTIVA TOURS

Aktiva Tours is een Nederlandse touroperator uit Valkenswaard die gespecialiseerd is in fietsen wandelvakanties in Europa en Marokko. Ze bieden fiets- en wandelreizen aan, maar ook
langlauf- of skireizen. Ze werken met individuele en groepsreizen, singlesreizen en
familiereizen. Hun focust ligt op natuur, cultuur en genieten in combinatie met het actieve deel
van hun reizen. Niet alle reizen zijn rondreizen, je kunt ook bij hen terecht voor
standplaatsreizen. Je kunt hun reizen online boeken, in hun kantoor of via erkende agenten.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandel- of
fietsreis wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Aktiva Tours.
2.2.1.19

EIGENWIJZE-REIZEN

Eigenwijze-Reizen is een Nederlandse touroperator uit Enschede die zich focust op wandelen fietsreizen in Europa en verdere bestemmingen zoals de US of Vietnam. Ze richten zicht
tot actieve natuurliefhebbers die ook wel wat willen genieten. Het zijn allemaal individuele
rondreizen. Boeken kan via hun website of in hun kantoor. Natuur en cultuur zijn van groot
belang bij de keuze van hun bestemmingen, zoals oude kastelen en ruïnes of kustpaden.
Eigenwijze-reizen biedt hun producten ook in België aan.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandel- of
fietsreis wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Eigenwijze-Reizen.
2.2.1.20

TOPO-AKTIEF

Topo-aktief is een touroperator uit Nijmegen, Nederland. Ze zijn gespecialiseerd in
wandelreizen en pelgrimstochten in ongeveer twintig landen in Europa. Hun reizen zijn te
boeken via hun website of in hun kantoor. Ze richten zicht tot actieve natuurliefhebbers. Het
zijn allemaal individuele wandelreizen op basis van een standplaats of rondreis en aangepast
aan het seizoen waarin je verkiest te reizen.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandelreis
wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Topo-Aktief.
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2.2.1.21

BURO SCANBRIT

Buro Scanbrit is een Nederlandse touroperator gespecialiseerd in noorderlijke bestemmingen
zoals Groot-Brittanië, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Ierland, Ijsland en Canada.
Ze verkopen actieve reizen, familiereizen, koppelreizen en groepsreizen, maar ook
wintersportvakanties, accommodaties alleen en zelfs camperverhuur. Ze bieden dus
individuele rondreizen aan, maar ook groepsreizen en verblijfsreizen. Ze verkopen hun reizen
via hun website, brochures en erkende reisagenten, ook in België. Je kunt hun reizen
bijvoorbeeld ook boeken in de TUI reiskantoren. Hun doelgroep zijn mensen die
natuurliefhebbers zijn, met goesting om er zelf op uit te trekken en actief te genieten van de
bestemming. Je kunt hun individuele reizen ook op maat laten aanpassen.
Voor Schotland kiezen ze voor een onderverdeling in zes groepen voor hun soorten reizen,
namelijk: ‘met kinderen’, ‘met z’n twee’, ‘actieve vakantie’, ‘met de hond’, ‘rustig reistempo’
en ‘voor het eerst’. In totaal hebben ze een 93 reizen naar Schotland, gaande van korte
kennismakingen van vijf dagen met het land tot lange rondreizen van meer dan twee weken
langs de kastelen in de Highlands. Ze maken vaak ook gebruik van een combinatie van
Schotland, Engeland, Ierland en Wales. Voor logies kan er gekozen worden voor verblijf in
hotels, vakantiewoningen, stacaravans, B&B’s of voor een rondreis met de camper. Door het
grote aanbod aan reizen en de variatie tussen de soorten reizen, gaan we qua prijs nu enkel
kijken naar een selfdrive over gans Schotland van dertien dagen met als logies hotels, namelijk
‘Duncan Hotels’. Voor deze reis zit de prijs tussen de €999 en €1.619 pp, afhankelijk van de
vertrekdata. Inclusief zit hier de overtochten met de ferry, hotels met ontbijt en CO2compensatie. Deze reizen gaan enkel van april tot oktober door.
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2.2.2

FRANSTALIGE AANBIEDERS

2.2.2.1

NEW GO TRAVEL

New Go Travel is een touroperator uit Bordeaux die speciaal bestaat voor geeks en nerds,
inclusief liefhebbers van e-sports2. Ze maken themareizen over series en films, zoals Harry
Potter en Lord Of The Rings, maar ook voor sport en e-sport events of ‘geek’ festivals. De
themareizen zijn meestal rondreizen, maar voor events en festivals werken ze met
verblijfsvakanties. Hun aanbod is online te koop, maar ook via mail of telefoon in hun kantoor.
Ze bieden grotendeels individuele reizen aan.
Voor Schotland hebben zij twee reizen in hun permanent aanbod, namelijk ‘Monstre du Loch
Ness’ en een Harry Potter-reis. Respectievelijk zijn deze themareizen drie en zes dagen lang
en gaan prijzen vanaf €270 en €490 pp, inclusief transport ter plaatse, logies, excursies (o.a.
een boottocht op Loch Ness of treinrit met de Jacobite Steam Train) en ontbijt. De driedaagse
naar Loch Ness wordt het ganse jaar door verkocht, terwijl de Harry Potter reis enkel van april
tot oktober verkocht wordt.
2.2.2.2

CELTIC TOURS

Celtic Tours is een Franse Touroperator uit Parijs. Je kunt hun reizen op kantoor gaan boeken,
maar online of via hun brochure is ook een optie. Ze zijn, zoals hun naam al zegt,
gespecialiseerd op Keltische bestemmingen zoals Schotland en Ierland. Hun aanbod bestaat uit
groepsreizen met een autocar en individuele rondreizen voor natuur- en cultuurliefhebbers. Je
kunt hun reizen zo boeken, maar ze bieden ook een à la carte-dienst aan waar je je reis kunt
personaliseren. Ze focussen zich vooral op klanten die een echt Keltische ervaring willen
hebben, met de nadruk op cultuur en natuur. Ze zorgen ook voor een duurzame ondertoon in
hun reizen.
Celtic Tours heeft elf reizen naar Schotland, maar door de à la carte optie kan je alles aanpassen
aan de wensen van de klant. Ze hebben aanpasbare individuele reizen maar ook een groepsreis
doorheen het vasteland en de eilanden en begeleide individuele tours. Ze kiezen voor tours
doorheen de prachtige natuur van Schotland. Deze reizen hebben een duur van zes tot veertien
dagen en bieden accommodaties aan zoals hotels, guesthouses, manors en kastelen. Prijzen zijn
inclusief logies en ontbijt, transport naar en transport ter plaatse. Excursies en andere
maaltijden zijn altijd exclusief, maar bij de Whisky-rondreis bieden ze bijvoorbeeld een extra
forfaitair bedrag aan voor de excursies met o.a. een proeverij in een distellerie. Prijzen starten
aan €620 tot €1.695 pp, afhankelijk van de duur van de reis, de periode, de gekozen logies en
eventuele veranderingen aan het programma. De reizen naar Schotland gaan het ganse jaar
door.

2

E-sports of esports is een manier van sporten via videogames. Meestal gaat het over multiplayer spelletjes
waarbij je in team de strijd tegen elkaar aangaat. Dit gebeurt meestal in grote zalen waarbij de teams of
individuelen tegenover elkaar zitten om te spelen. Elk spel vallen de verliezers af, tot er één winnaar overblijft.
Dit kan gebaseerd zijn op punten of wie er echt in leven blijft in het spel. Er komen ook telkens veel
toeschouwers naar deze competities kijken.
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2.2.2.3

GAÉLAND ASHLING

Gaéland Ashling is een Franse touroperator uit Parijs die gespecialiseerd is in Keltische
bestemmingen zoals Schotland, Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Hun reizen
zijn telefonisch te boeken via hun brochure of in erkende kantoren. Ze bieden rondreizen met
een autocar of met een huurwagen, verblijfsvakanties in de steden, vakantiehuizen en cottages,
huwelijksreizen en golf- en vis-activiteiten aan. Daarnaast hebben ze ook nog een à la carte
service waar je zelf je reis kunt samenstellen. Hun reizen zijn ideaal voor cultuur-, natuur- en
levensgenieters.
Ze hebben meerdere reizen richting Schotland in hun aanbod, waaronder groepsreizen met een
autocar, individuele rondreizen en verblijfsvakanties. Een autocarreis van acht dagen langs de
belangrijkste en charmantste plaatsen op het vasteland van Schotland kost bijvoorbeeld tussen
de €1.770 en €1.890 pp en gaat door op zes data van juni tot augustus. Inclusief is hier het
transport heen en ter plaatse, logies in twee- en driesterren hotels met ontbijt, zes
avondmaaltijden van drie gangen elk, vernoemde excursies en een Franstalige gids. Ze bieden
natuurlijk ook autoreizen aan in Schotland, die altijd van april tot oktober doorgaan. Er zijn
een zevental grote routes, al zijn deze maar voorbeelden, je kunt deze altijd laten aanpassen
naar de wensen van de klant. Afhankelijk van het aantal dagen (vier, acht, elf of vijftien dagen
lang), de periode, de gekozen route, het soort logies (B&B’ s of driesterren hotels) en het aantal
reizigers, kosten deze tussen de €623 en €2.138 pp. Hier is telkens het transport heen, de
huurwagen, de gekozen logies en ontbijt inbegrepen. Ook bieden zij korte ontdekkingsreizen
aan van de eilanden rond Schotland. Deze duren twee tot zes dagen en kosten tussen de €260
en €1.067 pp. Je hebt hier opnieuw de keuze tussen logeren in een B&B of in een twee- of
driesterren hotel. De prijzen zijn opnieuw afhankelijk van de periode, het aantal reizigers en
het gekozen eiland. Inbegrepen is hier de ferry naar het eiland, het logies, de huurwagen en
ontbijt. Je kunt deze eiland-bezoekjes perfect combineren met een voorgaande langere route
op het vasteland.
2.2.2.4

EVANEOS

Evaneos is een Franse touroperator uit Parijs. Ze verkopen allerlei soorten reizen naar
bestemmingen over de hele wereld. De soort vakantie is afhankelijk van de klant en de
bestemming. Je kunt bij hen je eigen reis volledig samenstellen aan de hand van een
voorbeeldprogramma of volgens de stopplaatsen die ze aanbieden. Deze kan je online met hen
samenstellen of via een van hun erkende reisagenten. Het kan gaan over verblijfsvakanties
zoals citytrips of een rondreis door een regio of land. Ze werken met ervaren lokale agenten en
zorgen ervoor dat alles op maat aangepast is aan de wensen van de klant. Hun reizen zijn
bedoeld voor allerlei mensen, maar vooral reizigers die beleven en contact met de lokale
tradities en mensen voorop zetten.
Ze hebben een 27-tal voorbeeldprogramma’s voor Schotland, met uiteenlopende thema’s zoals
sport en avontuur, luxe en charme of hoogtepunten. Reizen duren vijf tot vijftien dagen en gaat
van individuele reizen tot reizen waar je ter plekke in een groep terecht komt. Prijzen beginnen
bij €450 tot €1.650 pp, afhankelijk van de duur van de reis, het soort logies, doel van de reis,
de reisperiode en meer. Prijzen zijn inclusief logies, transport of huurwagen ter plaatse en
ontbijt. Bepaalde maaltijden kunnen inclusief zijn, afhankelijk van de gekozen route, maar
vluchten en excursies zijn altijd exclusief. De reizen naar Schotland gaan het ganse jaar door.
2.2.2.5

VOYAGEURS DU MONDE

Voyageurs Du Monde is een Franse touroperator met kantoren in Frankrijk, Canada,
Zwitserland en België. Ze verkopen hun reizen niet alleen via hun kantoren, maar ook via hun
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website. Hun aanbod is erg gevariëerd, met bestemmingen over de hele wereld voor genieters,
families en ontdekkers met een hoger budget. Hun rondreizen en verblijfsreizen zijn allemaal
individueel en zelf samen te stellen of aan te passen. Ze kiezen voor klassevolle accommodaties
en proberen hun reizen zo ecologisch mogelijk op te bouwen. Zo zijn ze 100% carbon neutral
door het planten van bomen en het steunen van lokale duurzame initiatieven.
Ze hebben elf voorbeeldprogramma’s voor Schotland, gaande van een korte citybreak in
Edinburgh tot een volledige rondreis doorheen Schotland en de eilanden. Alles is natuurlijk
aanpasbaar aan de wensen van de klant, maar hun programma’s stellen charmante
accommodaties met ontbijt voor bij hun rondreizen. Voor hun verblijfsreizen kiezen ze voor
iets luxueuzere accommodaties. Bij excursies wordt er voor een franstalige gids gezorgd. Deze
individuele reizen kosten tussen de €1.200 en €3.800 pp als basisprijs voor reizen tussen de
drie en de achtien dagen, maar omdat alles op maat aanpasbaar is, kan deze prijs zwaar
schommelen. In bovenstaande prijs zitten logies en ontbijt, transport naar en ter plaatse, een
CO2-compensatie en bepaalde excursies inbegrepen. Er is het hele jaar door mogelijkheid om
naar Schotland te reizen met Voyageurs Du Monde.
2.2.2.6

GÉNÉRALTOUR

Généraltour is een Waalse touroperator met kantoren in Wallonië en Luxemburg. Hun reizen
zijn te boeken in één van hun twaalf kantoren, online of via hun brochure. Ze bieden
groepsreizen aan over de hele wereld aan de hand van autocars of cruises. Hun doelpubliek is
dan ook niet gelimiteerd tot enkel mensen die de autocar verkiezen om te reizen, maar is ook
bijvoorbeeld fietsers die op fietsvakantie willen, groepen die gebruik willen maken van hun
autocars of mensen die voor één dagje een pretpark, kerstmarkt of concert willen bezoeken.
Généraltour biedt twee interessante reizen naar Schotland aan. Beide zijn groepsreizen met een
autocar. De eerste is acht dagen lang en brengt je naar onder andere Isle Of Skye. Deze begint
aan een prijs van €1.499 tot €1.635 pp en vertrekt enkel tussen mei en september. De tweede
is een rondreis van 10 dagen langs de vele eilanden en hoogtepunten van het Schotse vasteland.
Prijzen zitten hier tussen de €2.690 en €2.940 pp en vertrekt alleen tussen mei en augustus.
Inclusief in deze prijzen zitten de vluchten naar Edinburgh, transport ter plaatse, hotels en alle
maaltijden (met koffie of thee maar zonder andere dranken), toegangstickets voor de
vernoemde excursies en een franstalige gids.
2.2.2.7

LA BALAGUÈRE

La Balaguère is een Franse touroperator met zijn hoofkantoor in Arrens-Marsous. Ze bieden
wandel- en fietsvakanties aan op 79 bestemmingen wereldwijd. La Balaguère heeft individuele
en groepsreizen en biedt deze aan mensen aan die op een sportieve manier de bestemming
volledig willen ontdekken, op cultureel vlak of op dat van natuur. Ze leggen ook zelf de nadruk
op duurzaam toerisme, waarbij ze touristen dichter bij de lokale bevolking en natuur willen
brengen op een verantwoorde manier.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandel- of
fietsvakantie wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van La Balaguère.
2.2.2.8

VP TOURS

VP Tours is een Franse touroperator die groepsreizen en cruises aanbiedt via hun website. Ze
zijn gespecialiseerd in bestemmingen in Noord-Europa, gefocust op cultuur en natuur. VP
Tours heeft rondreizen en verblijfsreizen of citytrips in hun aanbod. Hun doelgroep is vooral
mensen die graag in groep reizen richting Noord-Europa met de autocar. Ze hebben ook
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wandelreizen in hun aanbod zitten, waarbij er wandelen gecombineerd wordt met het gebruik
van de autocar.
Ze bieden negentien autocarreizen aan naar Schotland, waarbij ze vertrekken vanuit België,
Frankrijk of Nederland met de ferry. Hun reizen hebben verschillende thema’s, van de eilanden
tot de kastelen en wandeltochten. Deze gaan door van april tot oktober op bepaalde data en
duren tussen de vijf en negen dagen. Prijzen schommelen tussen de €420 en €1.290 pp,
afhankelijk van de gekozen reis en periode. Inclusief zijn de logies in driesterren hotels, ontbijt
en maaltijden met bepaalde dranken, reisbegeleiding, transport en vernoemde excursies in het
programma.
2.2.2.9

NATIONALTOURS

National Tours is een touroperator uit Frankrijk die rondreizen, dagtrips, cruises en
autocarreizen verkoopt naar bestemmingen over de hele wereld. Je kunt hun reizen boeken via
hun website, brochures of erkende agenten. Ze bieden privé-rondreizen, individuele rondreizen
en groepsreizen aan met de nadruk op natuur, cultuur en de beleving of het genieten. Ze bieden
ook verblijfsvakanties aan in combinatie met een rondreis, waarbij ze bijvoorbeeld een
strandvakantie koppelen aan een privé-rondreis. Hun doelgroep is relatief breed en houdt
mensen in die cultuur- en natuurliefhebbers zijn en die graag hun vakantie ten volle ervaren.
Ze hebben vier circuits naar Schotland, waarvan er twee gecombineerd worden met Engeland
of Ierland. Ze kiezen voor een route langs de belangrijkste hoogtepunten van Schotland of een
rondreis gebaseerd op de mythes en legendes van Schotland. Deze duren respectievelijk acht
en tien dagen. Vertrekken kan vanuit belangrijke Franse steden op voorgestelde data van mei
tot oktober. Prijzen lopen van €1.370 tot €1.835 pp voor de kortere reis en €1.880 tot €2.325
pp, afhankelijk van de afreisdata en vertrekplaats. In deze prijs zitten de logies met drie- of
viersterren hotels in vol pension (excl. drank), Franstalige begeleiding en vernoemde excursies
in het programma inbegrepen.
2.2.2.10

CARREFOUR VOYAGES

Carrefour Voyages is de touroperator vloeiende uit de de supermarktketen Carrefour. Ze
verkopen hun producten in reiskantoren en online. Hun aanbod bestaat uit rondreizen,
verblijfsvakanties en weekendjes-weg, maar ook cruises, wintervakanties of kampeervakanties
met bestemmingen over de hele wereld. Ze bieden dus individuele en groepsreizen met de
autocar aan. Hun doelgroep is héél breed. Hun reizen zijn voor mensen van alle leeftijden maar
met een eerder klein tot normaal budget die naar allerlei bestemmingen willen voor culturele
of natuurgerichte redenen, maar ook voor actieve wintervakanties of zon-, zee- en
strandvakanties.
Ze hebben een vrij groot aantal reizen naar Schotland, waaronder groepsreizen met de trein of
met de autocar doorheen het land of privé-rondreizen met franstalige gids, van acht tot tien
dagen lang. Als onderwerp kiezen ze altijd voor de hoogtepunten, de legendes of tradtities, de
eilanden of de highlands. Vertrek is altijd op vaste data vanaf maart tot oktober. Prijzen
beginnen aan €944 tot €2.214 pp, afhankelijk van de klasse van logies, vertrekdata,
vertrekplaats, de route, etc. Inclusief zijn de logies in de vernoemde klasse in vol pension (excl.
dranken), transport naar en ter plaatse, toegangsprijzen en excursies die vernoemd zijn in het
programma en franstalige gids.
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2.2.3

ENGELSTALIGE AANBIEDERS

2.2.3.1

RABBIE’S TOURS

Rabbie’s Tours is een tour-company uit Edinburgh, met lokaal een reisbureau/café, die vooral
gefocust is op het duurzaam ontwikkelen van tours in Schotland, Ierland, Engeland en Europa.
Ze kiezen er bewust voor om hun tours in groepsverband aan te bieden, met groepen niet groter
dan zestien personen. Hun idee is vooral om de tours zo kleinschalig mogelijk te houden, zodat
er veel vrijheid ontstaat tijdens het reizen. De duur van hun tours variëren van één dag tot wel
meer dan twintig dagen. Ze geven ook een gegarandeerd vertrek mee, zodat je altijd op je
gewenste tour kunt vertrekken. Hun reizen worden vooral online aangeboden, maar ook in het
Rabbie’s Café is er kans tot boeken. Ze staan bekend voor hun duurzaamheid en ecologische
steun aan lokale gemeenschappen. Hun doelgroep is grotendeels actieve volwassenen met een
liefde voor natuur en cultuur.
Wat verder speciaal is aan Rabbie’s, en samenloopt met het product ‘The Scotland of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets’, is dat zij een specifieke Outlander tour aanbieden in
Schotland. Er is keuze tussen een tour van één of vier dagen vanuit Edinburgh, een tour van
één dag vanuit Glasgow en langere tours vertrekkende uit Manchester of Londen. Hier is de
doelgroep natuurlijk mensen die fan zijn van de serie Outlander. Zij verkiezen om hun tours
zonder accommodatie aan te bieden, waarbij je accommodatie bij hen kunt boeken of zelf
zorgen voor een slaapplek op locatie. Er is keuze tussen logement in een B&B, hotel of hostel
wanneer je bij hen accommodatie boekt. Voor de tour van vier dagen betaal je tussen de €210
en €310 pp zonder accommodatie, met prijzen voor hun accommodaties (afhankelijk van de
keuze en het soort kamer) van €21 tot €146 pppn. Alle prijzen werden hier in GBP verkregen.
2.2.3.2

CONTIKI

Contiki is een touroperators die op de Engelstalige markt werkt, die lokaal in reisbureau’s
verkopen, maar ook online te boeken zijn. Hun groepsreizen zijn vooral bedoeld voor actieve
en sociale natuur- en cultuurliefhebbende jongeren die graag een bestemming in groep leren
kennen. Ze hebben een wereldwijd aanbod van rondreizen naar de prachtige natuur of
interessante cultuur van een bestemming. Contiki focust op duurzaam toerisme door mee te
werken aan duurzame initiatieven, zelf initiatieven op te richten, te kiezen voor lokale
ondernemers en gemeenschappen, en nog andere kleine extra’s die het verschil maken.
Ze combineren Schotland vooral met Ierland of Engeland, maar ze hebben ook één
groepsrondreis dat enkel in Schotland doorgaat. Het is een zesdaagse ontdekkingstour met een
autocar doorheen het vasteland en Isle of Skye. Hier kijken we naar prijzen van €648 tot €964
pp. Accommodatie (in hotels), bepaalde excursies en maaltijden en transport terplaatse zijn
inbegrepen in die prijs. Deze reizen gaan het ganse jaar door op systematische data.
2.2.3.3

TRAFALGAR

Trafalgar is een touroperator op de Engelstalige markt. Je kunt hun reizen in hun reiskantoren
of online boeken. Ze verkopen cultuur- en natuurreizen met bestemmingen over de hele wereld.
Ze richten zich op sociale mensen die naast een liefde en nieuwsgierigheid voor cultuur ook
graag dat beetje extra genieten en ervaren. Al hun reizen zijn begeleide groepsrondreizen. Ze
hebben ook een sterke visie op duurzaam toerisme, waarbij ze hun reizigers aanmoedigen om
op sociaal en ecologisch vlak op te letten terwijl ze reizen. Ze gaan ten rade bij lokale bedrijven
of accommodatie voor hun reizen, om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.
Net zoals Contiki combineren ze Schotland vaak met Engeland of Ierland, maar ze hebben ook
twee rondreizen waarbij je enkel in Schotland reist. Ze hebben een rondreis van zeven dagen
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lang, met een zomer en winterversie. Er wordt langs de belangrijkste hoogtepunten van
Schotland gereisd, inclusief Isle of Skye. Prijzen voor deze reis gaan van €1.275 tot €1.825 pp,
met systematische afreisdata. Inclusief in de prijs zijn de accommodaties en ontbijt, bepaalde
maaltijden en vernoemde excursies en plaatselijke transport.
Ze hebben ook nog een dertiendaagse tour doorheen de Highlands en Islands van Schotland.
Prijzen gaan hier van €2.655 tot €2.975 pp, inclusief accommodaties, ontbijt, vernoemde
excursies en maaltijden en transport ter plaatse. Deze reis gaat enkel door van mei tot oktober.
Trafalgar heeft ook een Outlander geïnspireerde tour in zijn aanbod, van dertien dagen lang.
De hoofdfocus ligt niet op de filmlocaties, al worden er wel een groot deel aangekaart op de
tour. De prijzen voor deze tour zitten tussen €2.880 en €3.000 pp, met inclusief accommodaties,
vervoer ter plaatse en bepaalde maaltijden en excursies. Deze tour gaat alleen maar in de zomer
door.
2.2.3.4

COSMOS

Cosmos is een touroperator op de Engelstalige markt die begeleide groepsrondreizen aanbiedt
met bestemmingen over de hele wereld. Naast groepsreizen verkopen ze ook cruises. Ze
combineren een interesse voor cultuur met de natuur op de bestemming, wat hun reizen ideaal
maakt voor nieuwsgierige, sociale volwassenen die graag wat meer bijleren over hun
bestemming. Cosmos zorgt er ook telkens dat er een ervaren reisleider mee is die de reizigers
dichter bij de lokale bevolking en cultuur brengt. Ze hebben ook een meer luxueuze versie van
hun tours onder de naam Globus.
Net zoals de twee bovenstaande touroperators biedt Cosmos Schotland aan in combinatie met
de rest van de Britse eilanden. De tours die enkel in Schotland doorgaan, duren zes, zeven of
tien dagen. Tours leggen de nadruk op de Highlands, de steden of de geschiedenis en
mythologie van Schotland. Afhankelijk van het onderwerp van de reis, kiezen ze voor
charmante en historische manors en hotels. Prijzen gaan van €881 tot €1.830 pp afhankelijk
van de gekozen reis, afreisdatum en vluchten. Inclusief zijn de logies, bepaalde maaltijden en
excursies vernoemd in het programma en transport ter plaatse. Bij Cosmos kan je ook kiezen
of je de tour boekt met of zonder vliegtickets bij vanuit London. De reizen gaan door op
systematische vertrekdata doorheen het jaar. Alle prijzen hier werden in GBP verkregen.
2.2.3.5

GREAT RAIL JOURNEYS

Great Rail Journeys is een Engelstalige touroperator gespecialiseerd in treinreizen. Je kunt hun
reizen online boeken. Ze hebben reizen over de hele wereld voor mensen die graag naast hun
ervaring op de bestemming zelf ook de manier van reizen willen interessant maken. Hun reizen
zijn individuele reizen die op maat van de klant aangepast kunnen worden. Excursies kunnen
wel in kleine groepen gebeuren. Ze richten zich op bestemmingen die op vlak van cultuur,
gastronomie en natuur hoogstaand zijn. Alle reizen zijn rondreizen of standplaatsreizen, zoals
bijvoorbeeld een verblijf in Edinburgh met treinreis naar Stirling Castle en omgeving inclusief.
Ze bieden vrij veel reizen naar Schotland aan, gaande van een vierdaagse ontdekking van de
omgeving van Edinburgh, een route langs de mooiste kastelen van Schotland tot een ganse
rondreis doorheen de Highlands en Islands. Ze combineren Schotland ook vaak met de rest van
de Britse eilanden. Prijzen variëren sterk, afhankelijk van de gekozen route, periode, het aantal
dagen en de excursies. Ze beginnen aan €666 tot €1.898 pp, voor reizen van vier tot acht dagen,
inclusief drie- of viersterren hotels, ontbijt en avondmaal, treinreis en excursies.
Ze bieden ook cruises aan rond de eilanden van Schotland, maar omdat “The Scotland of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets” geen cruise wordt, gaan we niet verder in op het
cruiseaanbod van Great Real Journeys. De prijzen werden hier verkregen in GBP.
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2.2.3.6

MCKINLAY KIDD

McKinlay Kidd is een Schotse touroperator die gespecialiseerd is in Schotland, Ierland,
Engeland en Wales. Hun reizen zijn speciaal gecreëerd om een combinatie te zijn van het
ontdekken van de natuur op een actieve manier samen met het genieten van een charmante
cottage. Ze bieden een aantal reizen aan als voorbeeld, maar ook hier is alles op maat
aanpasbaar. McKinlay Kidd richt zich vooral op mensen die echt voor dat beetje extra willen
gaan op reis. Ze bieden niet alleen individuele reizen aan, maar ook kleine groepsrondreizen
met de trein bijvoorbeeld.
Hun aanbod naar Schotland is groot en houdt selfdrives, treinreizen, cruises en begeleidde
reizen in. Ze focussen zich puur op natuur in dit aanbod, met reizen doorheen de Highlands,
Islandhopping, tours langs de kastelen van Schotland en nog zo veel meer. Wanneer we wat
verder naar de selfdrives kijken, zien we dat deze van zes tot twaalf dagen duren en als
basisprijs €756 tot €1.495 pp en worden aangeraden om te doen van april tot oktober. Ze kiezen
voor familiehotels of charmante guesthouses. Inclusief in deze prijs zijn de logies, ontbijt,
transport ter plaatse (buiten een eventuele huurwagen) en een Explorer Pass voor excursies en
toegangsgelden. Alle prijzen hier werden in GBP verkregen.
2.2.3.7

BAKERS DOLPHIN

Bakers Dolphin is een touroperator uit de UK die gespecialiseerd is op autocarreizen. Je kunt
hun reizen online, in hun reiskantoren of via hun brochure boeken. Ze verhuren eigenlijk
vooral autocars voor gelegenheden of bestaande groepen, maar hebben ook een aantal tours
en eendagsuitstappen in Groot-Brittannië. Ze kiezen vaak voor themareizen, bijvoorbeeld
naar kerstmarkten, concerten, theaterstukken, etc. Voor de zomer werken ze volledige
groepsrondreizen uit naar bestemmingen op de Britse eilanden, met een focus op de natuur en
cultuur. Hun doelgroep bestaat vooral uit mensen die graag sociaal en in groep de
bestemming verkennen met een autocar.
Voor Schotland hebben ze meerdere tours in hun aanbod zitten van vijf tot acht dagen lang.
Ze halen, afhankelijk van de gekozen tour, de eilanden, Higlands en alle andere hoogtepunten
aan. Ze verkiezen om de romantische tour op te gaan met hun ene rondreis, voor een andere
verkiezen ze dan weer de kastelen en voor nog een andere de prachtige natuur. Ook bieden ze
een tour speciaal aan voor de Edinburgh Royal Military Tattoo. De reizen gaan altijd door
van mei tot oktober op beperkte data. Afhankelijk van de gekozen tour en de afreisdata,
schommelen de beginprijzen tussen de €519 en €935 pp, inclusief accommodatie in een hotel,
ontbijt en andere vernoemde maaltijden in het programma, vernoemde excursies en transport
met de autocar. Alle prijzen hier vermeld, werden in GBP verkregen.
2.2.3.8

HILLWALK TOURS

Hillwalk Tours is een Ierse touroperator uit Galway. Je kunt bij hen online of in hun kantoor
boeken. Hillwalk organiseert individuele self-guiding wandelrondreizen in Ierland en de UK
voor actieve natuurliefhebbers. Ze leggen hun focus op de natuur en het volledig beleven van
de omgeving. Bij Hillwalk Tours is duurzaam toerisme ook van groot belang. Ze kiezen er voor
om met kleine lokale ondernemers te werken op de bestemming, zowel voor logies als
activiteiten, winkels en zelfs taxi’s.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen wandelreis
wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Hillwalk Tours.
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2.2.3.9

LUXURY VACATIONS UK

Luxury Vacations UK is een luxe touroperator uit de UK. Hun reizen zijn te boeken via hun
website, in hun kantoor of hun erkende reisagenten. Ze maken op maat aanpasbare privérondreizen met gids/chauffeur voor cultuur- en naturliefhebbers met een interesse in de Britse
eilanden met ruimer budget. Luxury Vacations richt zich echt op mensen die willen genieten
van hun rondreis met begeleiding op hun tempo. Ze bieden niet alleen reizen aan voor
koppels, maar ook voor families. Het zijn allemaal individuele rondreizen.
Omdat het product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets’ geen luxereis
wordt, gaan we niet verder in op het aanbod van Luxury Vacations UK.
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2.3

CONCLUSIE

Hieronder worden alle belangrijke kenmerken van de markt nogmaals kort opgesomd als overzicht:
Vlaamse
markt

Franstalige
markt

Soort reis
- Vooral self-drives
- Autocarvakanties
- Kleiner aanbod wandel- en
fietsvakanties

-

Nederlandse
markt

-

Engelstalige
markt

-

Thematisch
- Harry Potter-reis met Imagine
Travel
- Game of Thrones met
Destination Green naar Ierland
- Edinburgh Royal Military
Tattoo Edinburgh

Duurzaamheidsinitiatieven
- Groene initiatieven
- Steun van lokale projecten op
bestemming

Vooral à la carte
samenstelbare self-drives
Autocarvakanties

-

Harry Potter met New Go
Travel

-

CO2-compensatie
Steun van lokale projecten op
bestemming

Vooral wandel- en fietsreizen
gericht op natuur
Kleiner aanbod self-drives
Kleiner aanbod autocarreizen

-

Potter & Potter met Pharos
Reizen

-

CO2-compensatie
Groene initiatieven en steun goede
doelen
Steun van lokale projecten op
bestemming

Vooral veel groepsreizen die
focussen op de ervaring

-

-

-

Outlander met Rabbie’s Tours
Outlander geïnspireerd met
Trafalgar
Edinburgh Royal Military
Tattoo

-

Aanmoedigen van reizigers om
ecologisch bewust te zijn
Steun van lokale projecten op
bestemming
Groene initiatieven
Erkenning van duurzaam werk
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In dit marktonderzoek is duidelijk te zien dat geen enkele aanbieder exact hetzelfde product
heeft zoals “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets”, en er dus enkel
vergeleken kan worden met algemenere rondreizen in Schotland of tours met een focus op
enkel Harry Potter of Outlander. Voor de doelgroep is er ook een algemene trend te bemerken.
Bijna alle reizen worden georganiseerd in teken van cultuur- en natuurliefhebbers, wat te
danken is aan de rijke geschiedenis van het land en de prachtige natuur.
Een paar andere elementen die we uit dit marktonderzoek kunnen concluderen, zijn dat
Schotland makkelijk bereisbaar is doorheen het ganse jaar, het aantal reisdagen meestal rond
de zeven à dertien dagen ligt en er een goede mix is tussen het aanbod van groepsreizen en
individuele reizen. Er is een aanbod voor alle budgetten, afhankelijk van de wensen van de
klant en het doel van de reis. Op vlak van prijzen zit er natuurlijk wel een groot verschil op
sommige touroperators, mede door de keuze van logies en vertrekdata, maar ook door wat er
inclusief is in de prijs qua excursies, transport of maaltijden. We zien wel dat de algemene
prijzen voor een gelijkaardige reis als “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets”
tussen de €1.000 en €2.300 zitten. Duurdere reizen staan meestal in het teken van de kastelen
of gastronomie en genieten. Voor de meer budgettaire reizen wordt er meest gekozen voor
verblijf in guesthouses en kleinschalige hotels. Meestal ligt de nadruk richting Schotland op de
hoogtepunten zoals de Highlands of de eilanden. Er is ook duidelijk te zien dat Schotland zich
erg leent om actieve vakanties te organiseren, dankzij de prachtige natuur en de goed
uitgewerkte infrastructuur van wandel- en fietspaden in het land.
Daarnaast is ook duidelijk dat er nog niet veel ingespeeld wordt op de vele filmsets van
Schotland in het huidige aanbod. De belangrijkste thema’s waar wel mee gewerkt wordt, zijn
Harry Potter en Outlander. Opvallend is dat Outlander nog niet echt uitgewerkt is op alle
markten, buiten de Schotse markt zelf, terwijl het een serie is die ook hier enorm populair is.
Dit wordt verder aangekaart in het volgende deel over de doelgroep.
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3

DOELGROEP

Zoals vermeld in de inleiding en de marktanalyse, hangt het concept van “The Scotland of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets” heel nauw samen met een specifieke doelgroep. Deze
doelgroep is niet enkel, zoals dat bij het overgrote aanbod van rondreizen naar Schotland het
geval is, cultuur- en natuurliefhebbers. Natuurlijk is dit de basis van Schotland als bestemming,
maar het land laat ook toe om een specifiekere doelgroep te creëren als incoming toeristen,
namelijk mensen die kennis willen maken met het land dat ze al zo veel op tv gezien hebben.
Het gaat dan vooral over het gebruik van Schotland in populaire tv-programma’s en films,
zoals Outlander, James Bond, Marvel’s Avengers, Harry Potter, The Crown en nog zo veel
meer. Hieronder gaan we kort even kijken hoe bekend deze films en series zijn in België, maar
ook op de Engelstalige markt en wereldwijd. Daarna worden twee buyers persona voorgesteld
waarbij er kan gekeken worden wat de kenmerken van de doelgroep zijn.

3.1

BEKENDHEID VAN DE SERIES/FILMS

Vele series en films werden opgenomen in Schotland, gaande van historische dramareeksen tot
superheldenfilms en meer. Om de doelgroep te bepalen, kijken we naar de kijkcijfers en
ticketverkoop van de belangrijkste en grootste series en films opgenomen in Schotland. Van
daaruit kunnen we zien op welke markt we deze kunnen verkopen, maar ook hoe populair deze
juist zijn en bij welke kijkers we sterk staan met het product “The Scotland of Sassenachs,
Superheroes & Filmsets”. Er wordt gekeken naar de Belgische, Engelstalige en wereldwijde
cijfers wanneer deze bekend zijn.

3.1.1

OUTLANDER

Outlander is het grootste onverwachte succes van Starz dat in 2014 direct een schot in de roos
was. De serie gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon trok meteen veel kijkers en bleef
sterk, zelfs na vier seizoenen. Met de releasedate van het vijfde seizoen bekend (16 februari
2020), zit iedereen terug klaar om verder het verhaal van Jamie en Claire te ontdekken.
Wanneer we naar de kijkcijfers van de laatste aflevering van het vierde seizoen kijken, zien we
dat 1,45 miljoen mensen de aflevering live of nog op de dag zelf bekeken hebben in de
Verenigde Staten alleen al. (Welch, 2019) Outlander is niet alleen live te bekijken in de VS,
het wordt ook door de streaming dienst Amazon Prime de volgende dag al vrijgegeven in vele
landen over de hele wereld, waaronder België, Nederland, Frankrijk, UK, Canada, India en
vele andere. Dit betekent dat een groot deel van de wereld de serie met gemak kan meevolgen.
Outlander is zeker nu nog steeds een vaste naam in de wereld van TV, zelfs met de tussenpauze
tussen de seizoenen. Op 10 november 2019 won het de People Choice Award voor meest
bingeworthy serie van 2019.3
In België werden de eerste twee seizoenen in 2016 en 2017 uitgezonden op de zender één, waar
het op vrijdagavond vaak een van de 15 best bekeken programma’s was in Vlaanderen, met
een score van gemiddeld een 250.000-tal kijkers. (“Kijkcijfers”, 2017) Verder zijn de eerste
drie seizoenen in België te zien op de streamingsdienst Netflix. België is niet het grootste
doelpubliek in dit geval, maar kan zeker ook aangesproken worden bij de marketing van het
product ‘The Scotland of Sassenachs, Superheroes & Filmsets”.

3

The People Choice Awards is een jaarlijks reeks van awards die uitgerreikt worden aan de belangrijkste
acteurs, series, films, youtubers, muzikanten en pop-cultuur van dat jaar, ingericht door de populaire
Amerikaanse tv-zender E!. Iedereen kan op zijn favoriet stemmen in elke categorie, wat betekent dat deze
awards echt een erkenning van de fans zijn voor de winnaars. De categorie ‘most bingeworthy’ staat eigenlijk
voor welke serie je aan één stuk wilt uitkijken.
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Wanneer we dan kijken wie juist naar deze serie kijkt, zien we een opvallend fenomeen. De
meerderheid van de kijkers is vrouwelijk (ongeveer 64%), en heeft de leeftijd van 25 tot 54
jaar. Opvallend is hier het iets oudere publiek tot 54 jaar. Outlander bracht namelijk een nieuwe
categorie met zich mee: de zogenaamde ‘mom-demographic’. Eigenlijk betekent dit dat
moeders en vrouwen in een huwelijk of lange relatie zich kunnen spiegelen aan de waarden en
relationele banden beschreven in de serie. Ook is het hoofdpersonage zelf een vrouw, en wordt
er vaak gebruik gemaakt van een vrouwelijke invalshoek. (Nededog, 2015)
Je krijgt een soort wisselwerking tussen moeder en volwassen dochter die samen de serie
meevolgen, wat een interessante doelgroep kan vormen voor het product “The Scotland of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets”. Zoals de naam ook zegt, wordt het doelpubliek van
Outlander ook één van de belangrijkste schakels in het kiezen van onze doelgroep.

3.1.2

HARRY POTTER

Harry Potter, de boeken- en filmreeks waarmee elke 20-30-jarige bijna mee opgegroeid is.
Niet alleen het verhaal speelt zich deels af in Schotland, maar ook de schrijfster van de boeken,
J.K. Rowling, woonde in Edinburgh en inspireerde zich op vele plaatsen in de stad. Naast de
boeken zijn de films ook een miljardenbusiness. De achtdelige filmreeks wordt nog altijd elk
jaar eens heruitgezonden of worden massaal bekeken op streamingsdiensten. Het mag dan wel
een tijdje geleden zijn dat de laatste film uitkwam, de fans zijn nog altijd even actief en fanatiek.
Ook is er sprake van nieuwe releases die de fans op het puntje van hun stoel houden, zoals het
theaterstuk ‘Harry Potter and The Cursed Child’ in London of de prequels over Newt
Scamander en zijn ‘Fantastic Beasts’. De laatste film in de serie staat op nr. 12 van de meest
succesvolle films allertijden. (Jackson & Staff, 2019, p. 20)
In België worden de films elk jaar wel eens in opeenvolgende weekends uitgezonden, met
kijkcijfers altijd rond de 150.000 per film. (“Kijkcijfers”, 2019a) Bij de release van de laatste
film in 2011 werden alle Belgische records verbroken, en beleefden ze het beste
openingsweekend in lange tijd. In België alleen al werd tijdens het eerste weekend 1,02 miljoen
euro verkocht aan tickets in de bioscopen. Harry Potter is dus zeker een makkelijk verkoopbaar
onderdeel van “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets” hier in België. (PE
Author, 2011)
De eerste film bracht wereldwijd alleen in de bioscoop al een dikke 886 miljoen euro op, de
laatste ongeveer 1,12 miljard euro.4 (“Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, z.d.)(“Harry
Potter and the Deathly Hallows”, z.d.) Daar blijft het natuurlijk niet bij, er zijn ondertussen ook
al themaparken over de filmreeks, events waarbij de volledige reeks herbekeken kan worden
in de bioscoop in één keer, kledij- en gadgetcollecties bij bekende ketens en nog zo veel meer.
Vrouwen blijven het grootste doelpubliek van Harry Potter, maar ook een groot deel mannen
is geïnvesteerd in de reeks films en boeken. Wanneer we kijken naar de leeftijd van vele Harry
Potter-fans, moeten we beseffen dat de eerste film in 2001 uitgekomen is. Vele 10 tot 15 jarige
kinderen leerden dan de tovenaar kennen, en groeiden er mee op. Bij de release van de laatste
film was die originele doelgroep inmiddels al tien jaar ouder, maar werden ook nog steeds
nieuwe, jonge fans aangetrokken. (“‘Harry Potter’ by the Numbers”, 2011) Nu, inmiddels nog
eens acht jaar later, kijken we logischerwijs naar een doelpubliek dat mee ouder geworden is
en nu gemiddeld tussen de 15 en 35 jaar oud is. Ook ouders hebben in die tijd kennis gemaakt
met de personages in Hogwarts en kijken vaak nog steeds mee wanneer de films op tv worden
uitgezonden.
4

Deze bedragen werden in USD verkregen.
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3.1.3

MARVEL’S AVENGERS

Marvel begon zijn overheersing van wereldwijde bioscopen pas echt in 2008, met de release
van Iron Man. Ondertussen staan ze sterker dan ooit in hun schoenen, met wereldwijde succesreeksen zoals Captain America, Iron Man, Thor en Avengers. Wat in 2008 nog niet duidelijk
was, was dat Marvel toen al een plan aan het vormen was om tien jaar later alle fans omver te
blazen met een samenkomst van alle geliefde personages in hun aanbod. De derde en vierde
Avengers, Infinity War en Endgame, werden een absoluut succes in bioscopen, op
streamingsdiensten en online. De hele wereld was in de ban van deze superhelden. Belangrijke
delen van deze films werden dan ook in Schotland opgenomen, een ideaal onderwerp voor een
reis langs de filmsets van Schotland.
Marvel verbrak in 2018 en 2019 het ene na het andere record in de filmindustrie. Avengers
Infinity War kwam al snel na zijn release op nr. 5 te staan op de lijst van meest succesvolle
films ter wereld, maar zijn opvolger Endgame verpulverde in 2019 de vorige records van
Titanic en Avatar met een opbrengst van maar liefst 1,856 miljard euro binnen het eerste jaar
na release.5 (Jackson & Staff, 2019) Daar stopt het niet voor Marvel, ze hebben met Avengers
Endgame ook twee People Choice Awards, waaronder ook die voor ‘The Movie of 2019’.
Hier in België waren alle bioscopen goed voorbereid op de release van bovenstaande films,
met voorvertoningen en marathons, gadgets en aangepaste snacks. Ook daarna nog werden
allerlei dingen georganiseerd voor de vele fans van Marvel. Ook op tv-vlak wordt Marvel hier
in België vaak uitgezonden. Voor Captain America: The First Avenger, dat ook een deel in
Schotland opgenomen is, kijken we naar kijkcijfers van om en bij de 234.000 kijkers.
(“Kijkcijfers”, z.d.)
Wanneer we kijken naar wie juist een Marvel film gaat kijken in de US bijvoorbeeld, is er wat
verschil tussen de films onderling, maar kunnen we eigenlijk grotendeels besluiten dat vooral
jongeren en volwassenen tussen de 18 en 54 jaar de films actief meevolgen. (Watson, 2019c)
Wanneer we dan eens specifiek kijken naar de cijfers voor Avengers Endgame, zien we dat bij
het openingsweekend ongeveer 56% van de kijkers mannen waren, en dan 28% tussen de 25
en 34 jaar. Dit is te verklaren door de vele jongens die in 2008 hun Marvel-avontuur met Iron
Man gestart zijn en meegegroeid zijn met de personages. (Sakoui & Palmeri, 2019) We zien
dus een doelgroep ontstaan van mannen en vrouwen tussen de 18 en 54 jaar oud, met een
nadruk op de jongere garde die het ganse verhaal meegevolgd hebben en fanatiek blijven voor
het product “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets”.
Ook jonge kinderen en families blijven fan van de superhelden en hun avontuurlijke verhalen,
al zijn deze niet de ideale doelgroep voor dit product.

5

Deze bedragen werden in USD verkregen.
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3.1.4

JAMES BOND

Bond. James Bond. De bekenste spion in de wereld. De films, gebaseerd op de boeken van Ian
Fleming, zijn al jaar en dag een enorm succes in de filmwereld. De huidige 24 films en de
aanzet naar de 25e houden fans nog steeds bezig over de hele wereld.
In de UK is James Bond één van de best verkopende tv-series allertijden. De spion met Schotse
roots werd met zijn film Skyfall zelfs de derde meest succesvolle film in de UK. (Statista
Research Department, 2019) Skyfall is naast de film waarbij Schotland het best in beeld kwam,
ook de Bond film die wereldwijd het meeste opbracht, namelijk 996 miljoen euro.6 (Watson,
2019b) Zo kwam hij op de 25e plaats te staan bij de meest succesvolle films allertijden. (Ward,
2019) We zien ook dat Skyfall bij alle generaties in de VS vrij goed scoort wanneer ze een
favoriete film moeten aanduiden. (Watson, 2019a)
In België worden de films nog vaak heruitgezonden op tv of kan je ze bekijken via
streamingsdiensten. Skyfall, bijvoorbeeld, werd door een ruime 285.000 mensen bekeken.
(“Kijkcijfers”, 2018) Dit mag dan wel huidig de meest populaire Bond film zijn, ook andere
uit de reeks worden goed bekeken door de Vlaamse kijker. The World Is Not Enough, een Bond
uit 1999 die ook voor een deel in Schotland plaatsvond, werd deze zomer nog door ongeveer
245.000 mensen bekeken. (“Kijkcijfers”, 2019b) Dat maakt James Bond een gunstig
marketingdoel bij het product “The Scotland of Sassenachs, Superheroes & Filmsets”.
Wanneer we naar de demografie van de kijkers gaan kijken, zien we dat ongeveer even veel
vrouwen en mannen kijken in de VS. Het verschil zit hem in het feit dat mannen over het
algemeen sneller elke film in de reeks gezien hebben, terwijl vrouwen eerder sommige films
bekeken hebben. (Watson, 2018) Omdat de reeks films al zo lang doorgaat en er nog steeds
films gemaakt worden, is de leeftijd van de kijker niet in één zin samen te vatten. De eerste
Bond-film kwam uit in 1962, wat betekend dat de baby-boomer generatie opgegroeid is met
de reeks. Daarnaast zijn er nu ook jonge mensen die de oudere films herbekijken en de nieuwe
meevolgen. We kunnen wel stellen dat een groter deel van de jongere generatie nog nooit een
Bond gezien heeft, terwijl bijna iedereen van de oudere generatie wel al eens een film uit de
reeks gezien heeft. (Watson, 2019a) We zien hier dus een doelpubliek dat iets ouder is dan bij
de vorige films of reeksen, en meer richting mannen nijgt.

3.1.5

THE CROWN

The Crown, het verhaal van Netflix over Queen Elizabeth II en haar leven, werd op een korte
tijd een echt succesverhaal. Dankzij de release van een volledig seizoen op Netflix, is het een
van de meest besproken series op de streamingsdienst. Het is een ander soort serie, een ander
soort verhaal dan dat we van Netflix verwachten en trekt ook een ander en vooral veel kleiner
en specifieker publiek aan.
In de eerste drie dagen nadat het tweede seizoen gelost werd, is de serie gemiddeld door 1,3
miljoen Amerikanen bekeken, de eerste aflevering werd zelfs door 3 miljoen Amerikanen
bekeken (op tv en via de streamingsdienst). In die cijfers kunnen we ook achterhalen welk
doelpubliek The Crown juist heeft. Ongeveer 65% van de kijkers was vrouwelijk, en de helft
van alle kijkers was ook boven de 50 jaar oud. We zien dus een doelgroep die iets hoger ligt in
leeftijd, en vooral gefocust is op vrouwen. Naast deze kenmerken, zien we ook dat de kijkers
6

Deze bedragen werden in USD verkregen.
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meestal een hogere inkomensgraad hebben dan de algemene Netflix-kijker en ze een heel
trouwe kijkersbasis hebben. (Schneider, 2017)

3.2

BUYERS PERSONA’S

Om een correct beeld te krijgen van de doelgroep voor het product “The Scotland of
Sassenachs, Superheroes and Filmsets” kunnen buyers persona’s opgesteld worden. Deze
persona’s moeten een concreet voorbeeld zijn van mogelijke klanten die het product zouden
kopen. Zo’n voorstelling helpt inbeelden wat de exacte noden en wensen zijn van een potentiële
klant. Dit is niet alleen belangrijk in de ontwikkelingsfase maar ook voor de marketing en
prijsberekening. Hieronder worden drie verschillende buyers persona besproken, om zo de
volledige doelgroep te kunnen omvatten.

3.2.1

BUYERS PERSONA 1: LOTTE

Lotte is 24 jaar oud en heeft twee jaar geleden haar Master in Geschiedenis behaald. Ze heeft
nog geen partner maar wel een groepje van drie goede vrienden uit haar universiteitsleven.
Lotte werkt nu al anderhalf jaar in dezelfde onderzoeksgroep waar ze oude teksten vertaalt en
verwerkt. In haar vrije tijd gaat ze vaak naar de bioscoop met haar vrienden, bezoekt ze musea
en tentoonstellingen, leest ze een boek of gaat ze wandelen met haar hond. Ze is zich er ook
van bewust dat het klimaat beschermd moet worden en heeft ook al zelf enkele veranderingen
gemaakt in haar levensstijl. Ze gebruikt geen plastiek rietjes meer, gaat shoppen zonder plastiek
tassen en gaat met de fiets en de trein naar haar werk. Lotte woont nog bij haar ouders, samen
met haar twee jongere broers. Ze is nog niet buiten Europa op reis geweest, maar gaat elk jaar
een weekje op vakantie met vrienden in september en durft er wel eens alleen op uit te trekken
met haar moeder. Haar laatste bestemmingen waren Belfast en Kroatië, om haar dosis cultuur
en natuur te krijgen. In Londen bezocht ze al de filmstudio’s van Harry Potter. Nu ze zelf
genoeg verdient om er eens wat langer op uit te trekken, zoekt ze een reis waar ze veel te zien
krijgt qua natuur en cultuur, maar vooral iets dat ze samen kan doen met haar vrienden. Ze
hangen niet meer vast aan de schoolvakanties, en zouden graag buiten het drukke zomerseizoen
reizen. Ze heeft een budget van om en bij de €2.000 voor een reis van 14 dagen.

3.2.2

BUYERS PERSONA 2: MIREILLE

Mireille is 51 jaar oud en een alleenstaande moeder van twee kinderen: een zoon van zeventien
en dochter van negentien. Beide kinderen wonen nog thuis. Mireille werkt als
directiesecretaresse voor de sociale dienst van de overheid, maar behaalde eigenlijk een
diploma in fotografie. Haar beide kinderen studeren nog en hangen erg aan hun moeder. Samen
met haar dochter kijkt ze in haar vrije tijd vaak TV, liefst nog historische drama’s. Haar zoon
is dan weer een grote stripboekenfan. Daarnaast gaat Mireille zelf nog vaak op pad in de buurt
om de perfecte foto te maken. Wanneer ze er dan op uit trekt, ziet ze dat de wereld aan het
veranderen is en stoort ze zich mateloos aan al het afval die ronddwaalt op straat. Ze kiezen er
thuis ook bewust voor om twee dagen in de week vegetarisch te eten en zo weinig mogelijk
plasiek te kopen en gebruiken. Elk jaar gaan ze samen op vakantie, vorig jaar bezochten ze nog
Noorwegen. Daar zijn ze alle drie verliefd geworden op de natuur en de sfeer. Ze spaarde een
hele tijd, moet haar huis niet meer afbetalen en krijgt een mooie loonbrief. Daarom kan ze een
€5.500 à €6.000 spenderen aan een reis van maximum twee weken voor hun drie samen.
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3.2.3

BUYERS PERSONA 3: AXEL

Axel is 33 jaar oud en werkt als technieker bij een groot telecom-bedrijf. Hij is al vier jaar
gelukkig getrouwd met zijn jeugdliefde, maar heeft nog geen kindjes. Ze hebben hun eigen
huis gekocht en werken beiden fulltime. In hun vrije tijd gaat het koppel graag fietsen of
spenderen ze hun avond knus in de zetel voor de tv. Wanneer hij alleen thuis is, bekijkt hij
Britse comedy series of comedians. Axel is een echte geek, hij heeft in het huis een bureau
waar hij zich volledig kan uitleven. Aan de muur hangt een retro James Bond poster, naast zijn
laptop staat een actiefiguur van Hagrid uit Harry Potter en een kleine Iron Man bewaakt zijn
printer. Zijn vrouw volgt alles mee, maar is niet zo fanatiek. Het koppel probeert ook jaarlijks
op vakantie te gaan, voor een tweetal weken. Hun laatste reis was een groepsreis in Ierland.
Waar Axel vooral de Game Of Thrones filmlocaties heeft onthouden, heeft zijn vrouw vooral
van de natuur genoten. Wat ze niet leuk vonden aan die groepsreis, was dat ze het gevoel kregen
dat ze zich moesten haasten en ze het niet aangenaam vinden dat je constant omringd wordt
door een grote groep. Ze houden meer van het gevoel dat je alleen bent op een bestemming. Ze
hebben een budget van maximum €4.500.

3.3

CONCLUSIE

We kunnen uit voorgaand onderzoek en de buyers persona’s concluderen dat de doelgroep voor
het product “The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets” heel gevarieerd kan zijn.
We zien toegankelijkheid voor jonge koppels, vriendengroepen, families met oudere kinderen,
etc. De ideale doelgroep is tussen de 24 en 60 jaar oud, geïnteresseerd in één of meerdere van
de filmsets die besproken worden, maar ook met een voorliefde voor natuur en cultuur op
vakantie. Het geslacht van de reizigers heeft niet veel belang bij het product, er zijn
aantrekkingspunten voor zowel mannen als vrouwen. Wat wel belangrijk is, is dat de reizigers
bereid zijn om zelf links te rijden, en een voorkeur hebben om individueel te reizen, niet in
groep. De doelgroep hangt ook niet vast aan België, aan de Nederlandse taal. De Engelstalige
markt staat momenteel al meer open voor zo’n themareizen. Het is ook niet van belang dat de
doelgroep geïnteresseerd is in elke gebruikte film of serie, het is voldoende als de reiziger
aangesproken wordt door één of meerdere filmsets.
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4

TOERISME IN FUNCTIE VAN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

4.1

DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

In 2015 kwamen alle leden van de Verenigde Naties samen om een plan op te stellen voor de
toekomst van het milieu, de economie en wereldvrede. Ze stelden de Sustainable Development
Goals samen: 17 doelstellingen die landen moeten helpen om zo duurzaam mogelijk te
handelen. Hun voorganger, de Millennium Development Goals (MDG’s) hadden in 2015 een
deadline. Deze doelstellingen vormen dus hun opvolging en moeten tegen 2030 bereikt
worden. De SDG’s zijn niet zomaar een uitbreiding op die MDG’s, ze zijn een verbreding en
verbetering. Er werd bij de MDG’s vooral gelet op de gezondheid en vooruitgang van de
mensheid op een duurzame manier. De doelstellingen van de MDG’s waren: een einde maken
aan honger, ongelijkheid en kindersterfte, verbeteren van gezondheidszorg en onderwijs en een
goede samenwerking op vlak van economische en ecologische groei. Bij de SDG’s pakken ze
het iets anders aan. Daar gaan ze gerichter tewerk, zodat alle problemen die de mensheid
ondertussen moet oplossen, behandeld worden. Elk onderdeel verdelen ze verder in kleinere
maar concrete doelstellingen. Hieronder worden alle 17 SDG’s uitgebreid besproken.

4.1.1

GEEN ARMOEDE

De eerste doelstelling gaat over de armoede aanwezig in onze wereld. Het doel is om armoede
in al zijn vormen en overal ter wereld te beëindigen. Concreet wordt geprobeerd om mensen
die met minder dan 1,25$ per dag, hun definitie van extreme armoede, meer mogelijkheden te
bieden. Verder moet het aandeel mensen die in armoede leven volgens de nationale definities,
eender hun geslacht of leeftijd, gehalveerd worden. Dit betekent ook dat er een vangnet moet
komen voor mensen die financieel kwetsbaar zijn, dat ze toegang moeten krijgen tot alle
diensten dat een andere heeft en ze beschermd moeten worden tegen extreme gebeurtenissen
door de klimaatopwarming. Daarnaast moet er ook een goede mobilisatie mogelijk zijn van
hulpmiddelen voor ontwikkelingslanden. Er moet vooruitgedacht worden om de meest
kwetsbaren van onze wereld te beschermen en hun de mogelijkheden geven om uit de armoede
te raken.

4.1.2

GEEN HONGER

De doelstelling ‘geen honger’ hangt nauw samen met de vorige. Het doel is hier om honger
wereldwijd te beëindigen, voedselzekerheid te bieden en de productie van voedsel te
verbeteren. Het gaat hier dus niet alleen over het aanbieden van voedsel aan de
armere/kwetsbare bevolking, maar ook de productie ervan duurzaam te maken en een betere
voeding aan te bieden. De productie moet veerkrachtig worden zodat het extreme droogte,
overstromingen en andere rampen op een goede manier kan verwerken. Verder moet er ook
een inkomstenverhoging gebeuren voor landbouwproductiviteit, vooral dan voor kleinschalige
producenten, vrouwen, inheemse bevolkingen, etc. De politiek van elk land kan hierbij veel
teweeg krijgen. Met betere internationale relaties, goede handelsverdragen, hogere
investeringen en een transparante communicatie over voedselreserves en prijzen kan er enorm
veel veranderd worden.

4.1.3

GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

De derde doelstelling gaat over gezondheidszorg, zowel fysiek als mentaal. Ze focussen hier
niet alleen op ziektes, maar ook moeder- en kindersterfte, epidemieën, gebruik van verslavende
middelen, verkeersdoden, gezinsplanning en reproductieve gezondheidszorg, ziektes en doden
door vervuiling van de lucht/ het water/ de bodem, etc. Ook moet er gezondheidsdekking
komen voor kwaliteitsvolle zorg, geneesmiddelen en vaccins voor iedereen. Concreet gaat het
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dan over het voorzien van geneesmiddelen en vaccins in ontwikkelingslanden, het versterken
van de tabakscontrole en het ontwikkelen van vaccins voor overdraagbare en nietoverdraagbare ziektes.

4.1.4

KWALITEITSONDERWIJS

De doelstellingen omtrent onderwijs steunen vooral op de beschikbaarheid van voldoende
betaalbare en kwaliteitsvolle scholen, zowel voor lager, middelbaar en hoger onderwijs. School
moet voor iedereen toegankelijk worden, met even veel rechten voor jongens als voor meisjes.
Ook moet er gezorgd worden dat de opleidingen een duurzame ontwikkeling stimuleren, zo zal
er in de toekomst automatisch veel duurzamer gehandeld worden. Ook voor mensen met een
beperking of kinderen uit een kwetsbare groep van de samenleving moeten even veel kansen
krijgen als alle andere kinderen. Verder moet een internationale stroom van gekwalificeerde
leerkrachten ervoor zorgen dat ook ontwikkelingslanden goed onderwijs kunnen aanbieden.

4.1.5

GENDERGELIJKHEID

In de vorige doelstellingen werd al vaak aangehaald dat ze bereikt moeten worden voor
iedereen, man of vrouw. In de vijfde doelstelling gaan ze specifiek de genderproblematiek
aankaarten. Zo moeten vrouwen en meisjes overal gelijk behandeld worden en moeten ze
dezelfde kansen krijgen als mannen, vooral dan op vlak van leiderschap. Verder moet openbaar
geweld en geweld in de privésfeer tegen alle vrouwen uitgeroeid worden. Dat slaat ook op
vrouwenhandel en seksuele uitbuiting. Ook praktijken zoals gedwongen huwelijken, kindhuwelijken en vrouwelijke genitale verminking moet de wereld uit geholpen worden. Verder
moet de overheid rechten verzekeren zodat vrouwen toegang krijgen tot economische middelen
en innovatieve technologie dat leidt tot een grotere empowerment van vrouwen.

4.1.6

SCHOON WATER EN SANITAIR

In de zesde SDG gaat het over het duurzaam beheer en toegang tot proper water en sanitair.
Vooral voor vrouwen en meisjes in kwetsbare situaties moet er deftig niet-openbaar sanitair
voorzien worden. Iedereen ter wereld moet toegang hebben tot betaalbaar en veilig drinkwater.
Verder moet het beheer van drinkbaar water duurzaam worden, zodat er geen waterschaarste
meer is. Bedrijven in alle sectoren moeten verantwoordelijk met water omgaan en ecosystemen
die leven van water moeten hersteld worden.

4.1.7

BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE

Iedereen moet toegang krijgen tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Globaal moet
het aanbod aan duurzame en moderne energie aanzienlijk vergroten. Ook de energie-efficiëntie
moet beter. Internationaal moet de kennis en mogelijkheid gedeeld worden, om betere en
groenere energie produceren mogelijk te maken, ook in ontwikkelingslanden.

4.1.8

WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI

De achtste SDG gaat over het bevorderen van kwaliteitsvol en duurzaam werk overal ter
wereld. De economie moet diverser worden, met meer ruimte voor technologische
modernisatie en innovatie. De nadruk leggen op sectoren met een hoge toegevoegde waarde en
arbeidsintensieve sectoren is hier een belangrijke factor. De jobs die gecreëerd worden moeten
waardige jobs zijn, waarbij ondernemerschap, groei, creativiteit en innovatie centraal staan.
Economie moet efficiënter worden en de productie en consumptie van hulpbronnen moet
verbeteren. Jongeren die niet aan het werk zijn of niet studeren moeten tewerkgesteld kunnen
worden. Mensen met een beperking moeten ook toegang krijgen tot een kwaliteitsvolle job.
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Ook in de toeristische sector moet er gelet worden op een duurzame groei die de lokale
bevolking en cultuur verbetert.

4.1.9

INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR

Bij deze doelstelling wordt er gefocust op een duurzame manier van produceren. Infrastructuur
moet duurzaam en veerkrachtig worden, over de grenzen heen. Iedereen moet betaalbaar
kunnen meegenieten van deze infrastructuur. Industrieën moeten op een duurzame manier
kunnen groeien, kleinschalige ondernemingen moeten makkelijker kunnen meespelen op de
markt en de kennis moet vergroot worden door internationale research. Deze research moet
ook ontwikkelingslanden kunnen helpen. Internet moet overal ter wereld toegankelijk worden
op een betaalbare manier.

4.1.10

ONGELIJKHEID VERMINDEREN

Overal ter wereld moet ongelijkheid verminderd worden. Dit geldt voor zowel landen
onderling als de bevolking van elk land. In de voorbije SDG’s werden ontwikkelingslanden
vaak gezien als een prioriteit, iets waar deze doelstelling al helemaal naar streeft. Iedereen moet
op politiek, economisch en sociaal kunnen meewerken in een samenleving, ongeacht
seksualiteit, geslacht, geloof, herkomst, etc. Discriminerende wetten moeten aangepast worden
en gelijke kansen verzekerd. De overheid kan hier zorgen voor een betere regulatie van
migratie, mobiliteit, financiële steun, veiligheid en nog vele andere.

4.1.11

DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Deze SDG spreekt vooral de huisvesting en infrastructuur van de steden aan. Deze moeten
duurzamer, veerkrachtiger en veiliger worden. Iedereen moet toegang hebben tot een veilige
en deftige huisvesting die betaalbaar is. Sloppenwijken moeten dan ook verbeterd worden. Ook
vervoersystemen moeten beter en duurzamer worden, inclusief de verkeersveiligheid. De
steden moeten vooral inzetten op een betere luchtkwaliteit, een mindere uitstoot en een beter
afvalbeheer. Iedereen moet toegang hebben tot groene zones, openbare ruimtes en faciliteiten
voor vrouwen, ouderen, mensen met een beperking, etc.

4.1.12

VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

De twaalfde SDG gaat over een duurzame en verantwoorde manier van consumptie en
productie. Landen moeten actie ondernemen op het gebied van duurzame hulpbronnen. Verder
moet voedselverspilling in winkels en bij de productie gehalveerd worden. Daarnaast moet er
ook een betere controle gebeuren van het aantal chemicaliën in onze lucht, bodem en water. Er
moet meer gerecycleerd en hergebruikt worden. Bedrijven worden ook verwacht dat ze zich
bewust worden van hun impact, dat kan bijvoorbeeld door het opnemen van duurzaamheidsinfo
in hun rapporteringscyclus. Mensen moeten overal ter wereld op de hoogte gebracht worden
van manieren waarop ze duurzaam en in harmonie met de natuur kunnen leven.

4.1.13

KLIMAATACTIE

In de voorgaande SDG’s werd gesproken over een duurzamer beleid, maar een groot deel
daarvan staat natuurlijk ook in het teken van het klimaat. Nationaal en internationaal moeten
er dringend dingen veranderen. Niet alleen om de klimaatopwarming te vertragen, maar ook
om het hele systeem veerkrachtiger te maken tegen de gevolgen van die opwarming. Mensen
moeten bewust gemaakt worden van de impact van klimaatverandering.
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4.1.14

LEVEN IN HET WATER

In de veertiende SDG gaat het vooral over al het leven in het water. De mens moet duurzaam
gebruik maken van de oceanen en zeeën. We moeten ook de vervuiling van onze wateren tegen
gaan, de kwetsbare ecosystemen beschermen en de verzuring tegengaan. Visserij moet meer
gereguleerd worden, samen met het vergroten van de economische voordelen die kleine,
onderontwikkelde, eilandstaten kunnen halen uit de zeeën. Dit slaat ook op het toerisme bij
deze kleine eilandstaten.

4.1.15

LEVEN OP HET LAND

Deze SDG is vrij gelijkaardig aan de vorige, al gaat het hier over het leven op het land.
Opnieuw moet de mens leren duurzaam omgaan met alles wat onze aarde te bieden heeft. Er
moet een bewust beleid komen voor het beschermen van ecosystemen, zoetwaterbronnen,
bossen, bergen, droge gebieden, etc. Woestijnvorming moet tegen gegaan worden door de
bodem te herstellen. Verder moet een mondiale herbebossing centraal staan. Er mogen geen
natuurgebieden meer verdwijnen om zo de biodiversiteit te beschermen. Er moet een einde
komen aan stroperij en handel in beschermde soorten.

4.1.16

VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

De zestiende SDG slaat op het bevorderen van een inclusieve en veilige samenleving. Iedereen
moet in een veilige omgeving kunnen leven, daarom moeten sterftecijfers door geweld
teruggeduwd worden, moet er een einde komen aan misbruik en exploitatie en moet iedereen
toegang hebben tot een eerlijke en gelijke vorm van justitie. Corruptie en omkoperij,
ongewettigde wapenstromen en georganiseerde misdaad moeten verdwijnen. Iedereen moet
kunnen participeren in de instellingen van het mondiaal bestuur. Dit kan alleen maar als alles
zo transparant mogelijk gebeurt. Iedereen moet dan ook toegang krijgen tot informatie en
bescherming omtrent hun fundamentele vrijheden en rechten.

4.1.17

PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

De laatste SDG gaat over de samenwerking tussen landen, initiatieven, maatschappijen en
bedrijven om deze duurzame ontwikkeling werkelijkheid te maken. Financieel, technologisch,
economisch en rechtsmatig moeten deze instanties kunnen samenwerken, anderen
ondersteunen en helpen groeien.

4.2

DUURZAAM TOERISME IN SCHOTLAND

4.2.1

GREEN TOURISM BUSINESS SCHEME

De Green Tourism Business Scheme is een initiatief van VisitScotland, de toeristische dienst
van Schotland, en Green Business UK, die zich bezighouden met de duurzame ontwikkeling
van het Verenigd Koninkrijk. Het is een belangrijke tool om Schotland zo snel mogelijk zo
duurzaam mogelijk te maken wanneer het op toerisme aankomt. Daarom werd er bij het
opstellen van deze reis zo veel mogelijk gewerkt met bedrijven die onder deze groep vallen.

Figuur 1: Gouden Green Tourism Award.
Overgenomen uit www.visitscotland.com
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Het gaat niet alleen over het verminderen van de ecologische voetafdruk op de wereld. Verder
wordt er ook gelet op afvalverwerking, waterverbruik en gebruiksmaterialen. Bedrijven
worden beloond met een bronzen, zilveren of gouden award afhankelijk van hun behaalde
niveau. De criteria die hier gebruikt worden gaan van biodiversiteit, waterefficiëntie,
energiebesparingen tot hun bijdrage aan de maatschappij.
Dit initiatief past bij heel wat SDG’s, zoals 8: ‘Waardig werk en economische groei’ dankzij
hun invloed op de toeristische sector en het vergemakkelijken van de marketing van duurzame
organisaties; 11: ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ door hun steun aan duurzame en
groene publieke ruimtes en hun bijdrage aan de lokale gemeenschappen; 13: Klimaatactie’
door hun overduidelijke nadruk op het duurzame en ecologische element van toerisme en het
bewust maken van de reizigers dat het groener kan; 14: ‘Leven in het water’ door het
beschermen en belonen van duurzame organisaties op de eilanden en 15: ‘Leven op het land’
dankzij het beschermen van de biodiversiteit en bebossing van Schotland.

4.2.2

SCOTTISH WILDLIFE TRUST

Het Scottish Wildlife Trust is een organisatie die de gezondheid van het Schotse ecosysteem
als focus heeft. Ze richten zich op het beschermen van land en zee, samen met hun partners,
leden en enthousiasten. De organisatie probeert op een moderne manier de Schotse natuur terug
op te bouwen. Ze proberen zo actief mogelijk te conserveren, maar werken ook samen met
innovatieve partners en proberen de gewone mens warm te maken om mee te helpen. Dat doen
ze a.d.h.v opleidingen en interactieve sessies. Ze nemen dus echt actie en proberen de mensen
te sensibiliseren wanneer het op natuurbehoud aankomt. Het Scottish Wildlife Trust past dus
goed in de 17e SDG, die duurzame en innovatieve partners aanmoedigt, en de 4e SDG die zegt
dat onderwijs een belangrijkste schakel is in een duurzame toekomst.
Ze hebben meerdere lopende initiatieven waar je als losstaand persoon aan kunt deelnemen,
zoals het ‘seed fund’. Daarmee proberen ze de originele bebossing van Schotland terug te
brengen door donaties te verzamelen. Dit past rechtstreeks in de 15e SDG, die het leven op het
land moet beschermen. Een ander initiatief is ‘Transforming urban woodlands’. Het doel is
hier om wild terug te laten keren naar kleinere bossen in de stad. Dit doen ze a.d.h.v het planten
van inheemse boomsoorten, waardoor de dieren opnieuw meer eten vinden die in hun dieet
passen. Dit is een perfect voorbeeld van de 11e SDG, die meer groen in de stad moet brengen,
en de 15e SDG.

4.2.3

TREES FOR LIFE

Trees for Life is een initiatief dat ervoor moet zorgen dat de Highlands opnieuw wilder worden.
Dit doen ze door het planten van inheemse boomsoorten. Dat bevordert niet alleen de
plantengroei, maar ook de dieren vinden er opnieuw een thuis. Tot nu toe hebben ze al twee
miljoen bomen geplant. Verder hebben ze ook de rode eekhoorn opnieuw geïntroduceerd in de
Highlands en bieden ze opleidingen aan voor mensen die zich willen engageren. Je kunt voor
hen reclame maken, een event organiseren als verzamelactie of zelf een boom laten planten,
waarbij je dan een certificaat krijgt van je goede daad. Wanneer deze reis geboekt wordt, zal
er per persoon de vraag krijgen of hij een boom wil planten voor € 20,15. De reizigers krijgen
dan ook het certificaat van deze boom online toegestuurd.
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4.2.4

TIJDENS DE REIS

De reizigers kunnen zelf ook meehelpen natuurlijk aan de SDG’s. In plaats van papieren
documenten zullen ze een app moeten installeren op hun smartphone waar alles van praktische
en nuttige informatie terecht zal komen. Zo wordt er minder papier gebruikt en hebben ze altijd
alles bij de hand. In deze app zal ook informatie komen over de bezienswaardigheden en de
filmsets. Alles zal onafhankelijk van elkaar te lezen zijn, zodat reizigers die niet geïnteresseerd
zijn in een bepaalde serie of film er niet over moeten lezen. Ook de checklist en steekkaart voor
de back-to-nature wandeling (zie 9.1) komen in de app te staan. Verder zal er ook een algemene
pagina komen waarop allerlei info komt over hoe de reiziger duurzamer kan reizen.
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5

TRANSPORT

5.1

TRANSPORT HEEN & TERUG

Het transport heen en terug is inbegrepen in de prijs van deze rondreis. Het doel is natuurlijk
om mensen zo veel mogelijk aan te sporen om duurzaam te reizen, daarom is de meest
ecologische manier inbegrepen. Dit is de combinatie van de treinen Eurostar en LNER.
Reizigers kunnen wel zelf kiezen of ze inderdaad deze combinatie gebruiken of ze kiezen voor
één van de andere mogelijkheden. Die opties zijn ter plaatste met de eigen wagen rijden en
gebruik maken van de Eurotunnel of de ferry. Hieronder worden deze mogelijkheden nog eens
duidelijk op een rijtje gezet.

5.1.1

EUROSTAR

Met de trein reizen is één van de meest ecologische manieren van transport. De
hogesnelheidstreinen rijden grotendeels op elektriciteit, waardoor hun uitstoot miniem is. Er
reizen ook onmiddellijk veel mensen mee, waardoor de uitstoot per passagier ook veel lager
ligt. Hierdoor is de Eurostar een perfect startpunt van deze duurzame reis. Vanaf januari 2020
plant het bedrijf ook nog eens een boom voor elke treinservice. Zo draagt het ook bij aan het
herbebossen van ons land en onze buurlanden.
Reizen met Eurostar is zeer eenvoudig en comfortabel. Je hoeft maar een half uur op voorhand
aanwezig te zijn in het station, het voelt direct aan als vakantie en je hoeft niet zelf te rijden.
Er zijn genummerde plaatsen, dus ook over een plek hoef je je geen zorgen te maken. De trein
vertrekt vanuit Brussels-Zuid en komt een kleine twee uur later al aan in St. Pancras Station in
Londen. Ook het transport terug werkt op exact dezelfde manier.

5.1.2

LNER

LNER is een vrij recent initiatief dat Londen verbindt met populaire bestemmingen in het
noorden van het Verenigd Koninkrijk. Opnieuw gaat de keuze naar een trein, in plaats van een
bus of auto, omdat het veel beter is voor het milieu en ook comfortabel is. De trein werkt
eigenlijk hetzelfde als de NMBS, al is het grootste verschil bij LNER dat je genummerde tickets
kunt boeken. Daardoor moet je zeker niet recht staan tijdens de treinrit. De trein richting
Edinburgh vertrekt vanuit Kings Cross Station in Londen, dat rechtstreeks in verbinding staat
met St. Pancras, waar de Eurostar aankomt en vertrekt. Hierdoor is een vlotte overstap
verzekerd en kan er tussen de twee treinen door nog snel wat geshopt of gegeten worden in het
station.

5.1.3

EUROTUNNEL

Een andere optie dan de combinatie Eurostar en LNER is het nemen van de Eurotunnel met de
eigen wagen. De Eurotunnel brengt je van Calais naar Folkestone of omgekeerd. Je rijdt op de
trein, parkeert en 35 minuten later sta je aan de overkant van het Kanaal. Het is opnieuw een
trein, waardoor de uitstoot tamelijk laag ligt, maar het wordt natuurlijk gecombineerd met een
flink stukje rijden eens je in het Verenigd Koninkrijk bent. Daarom is het niet de ideale keuze,
maar wel te verkiezen als je liever met je eigen wagen de rondreis wilt doen.
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5.1.4

FERRY

De ferry is nog een andere optie wanneer er gekeken wordt naar mogelijkheden met de eigen
wagen. De ferry vanuit Calais naar Dover of vanuit Zeebrugge naar Hull kunnen beide gebruikt
worden in deze reis. Wanneer de ferry vanuit Calais naar Dover gekozen wordt, sta je op
anderhalf uur al aan de overkant van het Kanaal. De ferry vanuit Zeebrugge naar Hull duurt
een pak langer, maar vaart ‘s nachts en biedt de reiziger een slaapcabine en ontbijt aan. Bij
deze optie moet wel een dag eerder vertrokken worden en komen de reizigers ook pas een dag
later thuis. Natuurlijk is Hull wel een heel stuk dichter bij Schotland, en is het dus een kortere
rit na de ferry. Dit is vooral een persoonlijke keuze die de reizigers bij het boeken moeten
maken.

5.2

TRANSPORT TER PLAATSE

5.2.1

HUURWAGEN

Wanneer er bij het transport heen en terug gekozen wordt voor de combinatie van Eurostar en
LNER, zal een huurwagen moeten gehuurd worden bij aankomst in Edinburgh. Momenteel is
het nog niet mogelijk om voor een elektrische auto te gaan, maar in de nabije toekomst zal dat
zeker een mogelijkheid worden. Sixt is zich nu aan het voorbereiden op het aanbieden van
elektrische wagens in Edinburgh. Omdat de evolutie naar elektrische wagens niet snel gaat,
zijn nog niet alle bestemmingen en accommodaties in Schotland aangepast met
laadmogelijkheden. Het zou theoretisch gezien mogelijk moeten zijn om het met een
elektrische wagen te rijden, maar voorlopig is het nog toekomstmuziek. Daarom wordt er
momenteel gekozen voor Sunnycars als verhuurder, omdat zij nog steeds de meest inclusieve
prijs aanbieden.

5.2.2

EIGEN WAGEN

Er kan natuurlijk ook gekozen worden om met de eigen wagen te reizen. Dat kan meer comfort
bieden aan bepaalde gezinnen/reizigers, maar weegt ook een pak zwaarder door op het milieu,
omdat je tijdens de heen- en terugreis heel wat kilometers aflegt die je anders met de trein zou
doen. Het is niet alleen een lange reis, maar ook een vermoeiende voor de bestuurder. Daarnaast
heb je in een stad zoals Edinburgh niet snel een parkeerplaats. Dit probleem kan verholpen
worden door het parkeren in een parkeergarage in het centrum van Edinburgh, zoals
bijvoorbeeld die van Waverley Station.

5.2.3

FERRIES

Rondom Schotland liggen heel wat eilanden, die allemaal het bezoeken waard zijn. In deze reis
worden er ook een aantal eilanden bezocht, zoals Isle of Lewis en Isle of Skye. Deze eilanden
zijn vlot bereikbaar met ferries. De auto kan zo mee op de ferry en kan je zelf genieten van het
uitzicht op dek. De ferries die gebruikt worden, zijn allemaal van de grootste lokale
ferrymaatschappij, namelijk Caledonian MacBrayne. Er worden drie ferries genomen in het
programma: Ullapool – Stornoway (Isle of Lewis), Tarbert (Isle of Harris) - Uig (Isle of Skye)
en Armadale (Isle of Skye) – Mallaig.
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6

ACCOMMODATIE

6.1

EDINBURGH

6.1.1

MOTEL ONE EDINBURGH - PRINCES

Dit moderne maar gezellige hotel ligt middenin het centrum van Edinburgh. Wanneer je uit de
grote ramen van de lobby kijkt, zie je de geschiedenis van de stad voor je. Het hotel ligt maar
een aantal minuten wandelen verwijderd van Scott Monument, Waverley Train Station en het
oude centrum van Edinburgh. Het volledige hotel is gedecoreerd in thema van Schotse royalty
door lokale artiesten. Strijk neer in één van de fluwelen zetels of geniet van een drankje in de
bar. Elke dag wordt er een hartig en organisch ontbijt geserveerd in de One Lounge. De kamers
zijn uitgerust met koffie- en theefaciliteiten, een queen- of king-size bed, een regendouche en
organische badproducten. Er is geen parking aanwezig in het hotel zelf, maar er is een publieke
parking niet ver van het hotel.

Figuur 2: Lobby Motel One-Princes. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

Figuur 3: Kamer Motel One-Princes. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

6.2

PERTH

6.2.1

LEONARDO BOUTIQUE HUNTINGTOWER PERTH

Dit boetiekhotel net buiten Perth ligt op zes hectare grond met nauwkeurig aangelegde tuinen.
Het hotel is volledig gedecoreerd op een traditionele Schotse manier met een gezellige
inkomhal om je direct in de sfeer te brengen. In het hotel is een restaurant aanwezig waar het
ontbijt geserveerd wordt. Je kan er ook genieten van een typisch Schotse keuken als avondmaal.
Ze werken er alleen maar met lokale producten. Er is ook een aangename bar aanwezig in het
hotel. De kamers zijn uitgerust met comfortabele queen-sized bedden, koffie- en
theefaciliteiten, flatscreen TV, haardroger, bureau, etc. Het hotel heeft voldoende
parkeermogelijkheid.

Figuur 4: Lobby Leonardo Boutique Hotel.
Overgenomen uit www.leonardohotels.co.uk

Figuur 5: Standaard Double Room. Overgenomen
uit www.leonardohotels.co.uk
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6.3

CAIRNGORMS NP

6.3.1

NETHYBRIDGE HOTEL

Het Nethybridge hotel ligt midden in Cairgorms National Park. Het prachtige landhuis heeft
70 gastenkamers, waarvan de overgrote meerderheid net gerenoveerd werd. De superior
kamers kregen net een upgrade en bieden een comfortabel dubbel bed aan, en-suite badkamer
met haardroger en complementaire badproducten, koffie- en theefaciliteiten en flatscreen TV.
Er is voldoende parkeermogelijkheid bij het hotel. Verder kan je er genieten van een lekker
ontbijt in het Abernethy restaurant. Je kan er ook terecht voor een theeservice of diner. Is het
weer perfect voor een picknick? Het hotel biedt ook gevulde picknickmanden aan die je eender
waar kunt opeten in de tuinen van het landhuis. Verder is er ook nog een bar en lounge
aanwezig. Het hotel ontving een bronzen Green Tourism Award.

Figuur 6: Nethybridge hotel. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

6.4

INVERNESS

6.4.1

ROYAL HIGHLAND HOTEL

Figuur 7: Kamer Nethybridge Hotel. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

Het typisch Schotse Royal Highland Hotel ligt in het centrum van Inverness. Het is ontworpen
in een moderne maar toch ook traditionele stijl. Het hotel zelf bestaat al meer dan 160 jaar,
maar wordt constant verbeterd en gemoderniseerd. Het restaurant serveert ontbijt, lunch,
afternoon tea en diner met de beste lokale producten. Je kunt in de lounge terecht voor een
kwaliteitsvolle whisky, fijne wijnen of lekkere cocktails. De classic kamer biedt een dubbel
bed of twin bedden, koffie- en theefaciliteiten, kluis, badproducten en haardroger aan. Er is een
beperkt aanbod aan parkeerplaats aanwezig bij het hotel.

Figuur 8: Kamer Royal Highland Hotel. Overgenomen
uit www.visitscotland.com

Figuur 9: Lobby Royal Highland Hotel. Overgenomen uit
www.visitscotland.com
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6.5

STORNOWAY/ ISLE OF HARRIS

6.5.1

NA BOTHAIN, SANDY BAY CROFT, WIGWAMS

De wigwams van Sandy Bay Croft zijn ideal om terug te keren naar de natuur en er ten volle
van te genieten. De wigwams, die aan het water liggen, bieden een prachtig uitzicht over de
zee en eilanden rondom. Ze zijn uitgerust met een dubbel bed, een uitvouwbaar bed, een
keukentje, toilet en douchefaciliteiten, boeken, cd’s en dvd’s. Je kunt buiten genieten van een
vuurkorf waar je marshmallows boven kunt roosteren terwijl je naar de zonsondergang kijkt.
De wigwams kwamen er mede dankzij heel wat fondsen, zoals het Europese en Schotse fonds
voor rurale ontwikkeling. Overnachten in deze wigwams steunt dus de kleine ondernemers van
het Schotse platteland.

Figuur 10: Uitzicht uit de wigwams. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

Figuur 11: Sandy Bay Croft Wigwams. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

6.6

ISLE OF SKYE

6.6.1

FLODIGARRY HOTEL & SKYE RESTAURANT

The Flodigarry Hotel is al sinds 1928 een echt icoon op het eiland Skye. Hun kamers gaan van
gewone dubbels tot speciale ‘flagship’ kamers, kamers met iets extra. Je vindt er onder andere
een hemelbed, speciale meubels en extra comfort. Het hotel kijkt uit over de zee en omliggende
eilanden. De Bonnie Prince Charles kamer kijkt uit op de Quiraing en de tuinen van het hotel.
De kamer is uitgerust met een kingsize bed, organische bad- en huidproducten, een zachte
kamerjas en slippers, Fairtrade koffie- en theefaciliteiten en meer. Je kunt ook lekker eten in
het Skye Restaurant, waar gefocust wordt op de beste en meest verse ingrediënten dat
Schotland te bieden heeft. Het hotel kreeg ook al een gouden Green Tourism award.

Figuur 12: Flodigarry Hotel. Overgenomen uit www.visitscotland.com
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6.7

GLEN COE

6.7.1

THE ISLES OF GLENCOE HOTEL AND LEISURE CENTRE

Het The Isles Of Glencoe hotel is een echt hub van activiteiten in de Glen. Het hotel bevindt
zich vlak aan het Loch Leven en is de ideale uitvalsbasis voor het ontdekken van de regio. Er
is een luxueus zwembad, een sauna en een spa zwembad aanwezig. Je kan uitgebreid dineren
in het restaurant of gewoon vanuit de kamer uitkijken op de natuur. De kamers zijn uitgerust
met een dubbel bed, koffie- en theefaciliteiten en badproducten. Je kunt ook genieten van een
compleet Schots ontbijt. Het hotel is een voorloper op zijn tijd. Het was 25 jaar geleden al
bewust bezig met duurzaamheid. Ze bouwden het hotel op een stukje verlaten en verwaarloosd
land, waardoor de omgeving terug een economische boost kreeg.

Figuur 13: The Isles of Glencoe Hote and Leisure Centrel. Overgenomen uit www.visitscotland.com
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6.8

LOCH LOMOND

6.8.1

INKEEPER’S LODGE LOCH LOMOND

Deze lodge bevindt zich aan de oevers van Loch Lomond in het stadje Balloch. De historische
lodge is ideaal om te genieten van de omgeving en de typisch Schotse sfeer die er hangt. De
verzorgde en pas gerenoveerde kamers zijn uitgerust met een comfortabel dubbel bed en koffieen theefaciliteiten. Je krijgt een typisch Schots ontbijt en kan er ’s avonds ook terecht voor een
seizoensgebonden menu.

Figuur 14: Innkeeper’s Lodge Loch Lomond. Overgenomen uit www.visitscotland.com

6.9

GLASGOW

6.9.1

ABODE GLASGOW

ABode, in het hart van Glasgow, is een luxehotel gevestigd in een charmant en klassiek 19eeeuws pand. Het combineert de klassieke stijl van het gebouw met een modern en hedendaags
interieur. Binnenin vind je een prachtige en unieke kooilift, een stenen trap en loodglazen
ramen. De kamers zijn uitgerust met een luxueus bed, badproducten, koffie- en theefaciliteiten,
kluisje en airco. Je kunt in het restaurant van het hotel ontbijt nemen, maar ook een brasserie
menu vinden of iets gaan drinken.

Figuur 15: Kamer ABode Hotel. Overgenomen uit
www.visitscotland.com

Figuur 16: Lobby ABode Hotel. Overgenomen uit
www.visitscotland.com
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7

PROGRAMMA

7.1

DAG 1: BELGIË – EDINBURGH

Op dag één kan er vertrokken worden vanuit Brussel-Zuid met de Eurostar, vanuit Calais met
de eigen auto door de Eurotunnel of met de ferry. Afhankelijk van de gekozen manier van
transport, is het aangeraden om vroeg in de ochtend te vertrekken. Eens aangekomen in
Edinburgh kan men onmiddellijk inchecken in het hotel. Indien de reizigers aankomen in
Waverley Station met de trein, krijgen ze daar al een eerste blik op een filmscene. Hier maakte
Captain America namelijk zijn impressionante intro in Avengers: Infinity War. Daarna kan er
nog een kleine wandeling gemaakt worden in het centrum in combinatie met het avondmaal.
Omdat Edinburgh een historisch centrum heeft, zijn parkeerplaatsen niet altijd aanwezig.
Wanneer de reizigers voor de optie met de eigen wagen kiezen, zal een parkeergarage
aanbevolen worden. Indien de reizigers ter plaatse een auto huren, wordt die pas opgehaald bij
een eerste vertrek vanuit Edinburgh.

Figuur 17: Volledige route. Overgenomen uit google.com/maps
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7.2

DAG 2: EDINBURGH

Edinburgh is een middeleeuwse stad met vele historische elementen en verborgen pareltjes.
Tijdens een stadswandeling doorheen Edinburgh krijgt de reiziger de kans om alles zelf te
ontdekken. Er wordt een combinatie gemaakt tussen het oude hart van de stad en het nieuwere
modernere centrum. De wandeling brengt de reiziger namelijk langs de Royal Mile, Edinburgh
Castle, Calton Hill, Palace of Hollyroodhouse, het Schotse Parlement, Princes Street Gardens
en nog zo veel meer. We trekken niet alleen het centrum in voor de historische elementen, we
komen natuurlijk ook voorbij heel wat filmsets. Neem een kijkje in de Close waar Jamie zijn
printshop heeft in het derde seizoen van Outlander of ga op de plek staan waar Wanda en
Vision een eerste keer tegen Thanos en zijn rechterhand vechten in Avengers: Infinity War.
Onderweg heb je voldoende tijd om rustig te lunchen op Grassmarket, dé place to be.

Figuur 18: Het uitzicht vanop Calton
Hill. Overgenomen uit pixabay.com

7.2.1

Figuur 19: St. Giles Cathedral

Figuur 20: Edinburgh
Old Town

Figuur 21: Scott
Monument

CALTON HILL

Calton Hill, een heuvel recht in het midden van Edinburgh, is zeer herkenbaar dankzij zijn
grote Acropolis op de top. Het monument werd bedacht in 1816 als memorial voor de
slachtoffers van Napoleon en moest een kopie worden van het Parthenon in Athene. Kort na
de start van het bouwwerk raakte het geld op en werd het nooit meer afgewerkt. Wat het
kroonstuk van Edinburgh moest worden, werd al snel ‘Edinburgh’s schaamte’ genoemd. Je
hebt bovenop de heuvel een prachtig uitzicht op Princes Street, Edinburgh Castle, Arthur’s
Seat, etc.

7.2.2

PALACE OF HOLYROOD

Dit paleis staat aan de voet van de Royal Mile en was vroeger een klooster. Vanaf de 14e E
werd het de thuis van vele Schotse koningen en koninginnen. Je kunt niet alleen de
woonplaatsen bezoeken van vele royals, maar ook de 12e-eeuwse ruïnes van Holyrood Abbey
zijn de moeite waard. Omdat Queen Elizabeth II nog steeds in het paleis verblijft wanneer ze
in Schotland is, moet je zeker letten op de vlag die bovenaan wappert. Die toont namelijk of
de Queen thuis is of niet. Het paleis werd ook gebruikt in de film Mary, Queen of Scots.

7.2.3

SCHOTSE PARLEMENT

Ook het Schotse parlement staat aan de Royal Mile. Het moderne gebouw wordt omringd door
oude panden, maar past toch perfect. Er werden allerlei materialen gebruikt die een thuis vinden
in de Schotse geschiedenis, zoals eikenhout, staal en graniet. Het gebouw zelf werd
geïnspireerd door de omliggende natuur, de kunstwerken van de Schotse schilder Mackintosh
en de zeevaart.
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7.2.4

CANONGATE

Canongate is het onderste stukje van de Royal Mile en huist heel veel historische gebouwen.
Je vindt er o.a. een moors beeldje aan de muur, het St. John’s cross waar publieke
aankondigingen gehouden werden, het tolhuis uit 1591, Canongate Kirk en Kirkyard waar de
gekende economist Adam Smith begraven ligt en nog vele andere bezienswaardigheden.

7.2.5

GREYFRIARS KIRK & KIRKYARD

Dit is een van de minder bombastische kerken in Edinburgh, maar toch mooi. Je ziet het kerkje
bijna niet liggen vanop de straat. Met wat geluk schijnt de zon juist binnen op de loodglazen
ramen en krijg je een schouwspel van licht te zien. Ook het orgel is zeker de moeite waard.
Niet alleen de kerk is te bezichtigen, ook het kerkhof eromheen is goed aangelegd en
aangenaam om door te wandelen. Ga zeker ook op zoek naar het graf van Tom Riddle uit Harry
Potter.

7.2.6

‘THE ELEPHANT HOUSE’

Met ‘The Elephant House’ blijven we in de sferen van Harry Potter. Hier schreef J.K. Rowling
namelijk haar Harry Potter boeken terwijl ze er een koffie dronk. Niet alleen zij, maar ook
andere bekende schrijvers zoals Ian Rankin en Alexander McCall-Smith bezochten het
koffiehuis frequent.

7.2.7

GRASSMARKET

Grassmarket is the place to be in Edinburgh wanneer het gaat over kleine maar heel gezellige
en levendige restaurantjes, pubs en winkels. Het was in de 14e E een marktplaats voor vee en
paarden en zelfs tot in de vroege 19e E een plaats voor publieke executies. Nu is het echt een
bruisend plein vol boetiekjes, restaurantjes en bars. Stap zeker eens naar Victoria Street, één
van de kleurrijkste straatjes in Edinburgh.

7.2.8

EDINBURGH CASTLE

Edinburgh Castle is hét icoon van Edinburgh. Het prijkt pal in het centrum op een hoge rots,
zodat het er altijd imposant uit ziet. Het scheidt New Town en Old Town van elkaar, waardoor
het te zien is vanuit heel Edinburgh centrum. Het oudste deel dateert van de 12e E maar er werd
tot na de 1e WO bijgebouwd aan het kasteel. In het kasteel kan je de Crown Jewels van
Schotland bezichtigen, waaronder the Stone of Destiny. Verder gaat er elke dag om één uur ’s
middags een shot af (‘One O’Clock Gun’). Je kan er ook het National War Museum van
Schotland bezoeken. Elk jaar gaat in Augustus ook de Royal Edinburgh Military Tattoo door
op de esplanade van het kasteel. Deze volledige show met traditionele dansers en muzikanten
is elke keer opnieuw enorm geliefd bij het publiek.

7.2.9

ROYAL MILE

De Royal Mile is al een aantal keer genoemd, maar wat is het nu juist? Het is de hoofdstraat
van Old Town, een rechtstreekse lijn tussen Palace of Holyrood en Edinburgh Castle. Het is
niet alleen de hoofdweg die het zo interessant maakt, ook alle kleine ‘Close’ straatjes dwars op
de Royal Mile zijn het bezoeken waard. Wandel gerust eens door eentje en misschien kom je
wel op een enorm binnenplein uit. Zo’n close vormde ook de set voor de printshop van Jamie
uit Outlander.
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7.2.10

ST. GILES CATHEDRAL

St. Giles Cathedral ligt op de Royal Mile en steekt al van ver uit boven de oude panden. Deze
kathedraal, die eigenlijk officieel geen kathedraal meer is omdat het geen bisschop meer heeft,
draagt een lange geschiedenis met zich mee. Hij is meerdere keren omgebouwd of aangepast
doorheen de tijd, wat ook zichtbaar is binnenin de kerk. Wat het meest opvalt, is het gebruik
van kleur in het interieur, zowel in de decoratie als in de loodglazen ramen. Je vindt er ook een
beeld van John Knox, een zeer gekende protestante leider uit de Reformatie. Wandel zeker ook
eens binnen in de Thistle Chapel, een prachtige kleine kapel in de zuidoostelijke hoek van de
kathedraal. Deze kapel werd gezet door een ridderlijke orde, en is nog steeds in gebruik door
o.a. de koningin wanneer ze nieuwe leden kroont. Het hele kapelletje is in gotische stijl
gebouwd en je kan overal kleine engeltjes spotten die muziek aan het spelen zijn.

Figuur 22: Wandelroute centrum Edinburgh. Overgenomen uit google.com/maps
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7.3

DAG 3: SOUTH OF EDINBURGH

Op de derde dag gaan de reizigers voor de eerste keer weg uit het centrum van Edinburgh.
Indien er gekozen werd voor een huurwagen, moet die eerst opgepikt worden in het Car Rental
Centre van Sunnycars in Edinburgh stad. De eerste rondrit gaat zuidwaarts, richting de Engelse
grens. De eerste stop wordt Craigmillar Castle, dat eens onderdak bood aan Mary, Queen of
Scots. Verder was het ook een filmlocatie voor Outlander en Outlaw King. Een beetje verder
staat ook een stop gepland aan Seacliff Beach. Hier wordt een prachtig zicht op de zee
gecombineerd met een historisch kasteel. Tantallon Castle stond ook al voor vele films model.
Daarna wordt er via Gosford House, Arniston House en Glencorse Old Kirk gereden. Op het
verste punt van de rit staat een bezoek aan St. Abbs gepland. Dit kleine vissersdorpje werd
vorig jaar op de toeristische kaart geplaatst als ‘New Asgard’ uit de film Avengers: Endgame.
Het is niet alleen de ideale stop voor de Marvel-fans, het is ook gewoon een gezellig stadje met
een prachtig uitzicht op de woelige zee. Voor de wandelliefhebbers kan er een wandeling
bergop gemaakt worden naar een uitzichtpunt. Als afsluiter van de dag stoppen de reizigers
aan Rosslyn Chapel, net voor je Edinburgh terug binnen rijdt. Deze kapel is één van de meest
gekende in Schotland. De kapel, volledig met middeleeuwse stenen gravuren, is een must see.
Het werd een filmlocatie voor The Da Vinci Code, Outlander, Outlaw King, Mary Queen of
Scots en nog vele andere films. Wandel zeker ook eens naar het kasteel en uitkijkpunt, waar je
uitkijkt op Roslin Glen.

Figuur 23: St. Abbs. Overgenomen uit
pixabay.com

7.3.1

Figuur 24: Uitzicht op Bass Rock vanuit Tantallon
Castle. Overgenomen uit pixabay.com

Figuur 25: Rosslyn Chapel. Overgenomen
uit pixabay.com

CRAIGMILLAR CASTLE

Dit kasteel, net buiten Edinburgh, is mede een teken van de rijkdom van Schotland. Het was
het buitenverblijf voor de royals wanneer zij even wilden ontsnappen aan de stad. Het begon
allemaal bij een toren in de late 14e E, maar al snel werd het complex uitgebreid met vele kleine
kamers rondom. Je kunt er nog steeds de kogelgaten in de muur zien. De muren van de toren
zijn bijna 3m dik. De bekendste gast in het kasteel was Queen Mary. Het werd ook de plaats
waar ze opgesloten zou worden.

7.3.2

TANTALLON CASTLE

Het kasteel werd in het midden van de 14e eeuw gebouwd door William Douglas. Na zijn dood
werd de clan opgesplitst in twee, de ‘Red’ en de ‘Black Douglases’. Het kasteel werd
doorgegeven aan de jongste lijn, de ‘Red Douglases’. Zij hadden het kasteel voor meer dan 300
jaar in handen. Er werd af en toe wel eens gevochten rond Tantallon, vaak tegen de koning. In
1651 werd het kasteel verlaten. Het kasteel staat bovenop een klif van waaruit je Bass Rock
kunt zien liggen, gekend voor zijn vele kolonies zeevogels.
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7.3.3

ST. ABBS

St. Abbs is een klein vissersdorpje aan de oostelijke kust. Het is een afgelegen en charmant
stukje authenticiteit. Er is een National Nature Reserve op de kliffen waar zeevogels gretig hun
nestjes maken. Dit uitzicht is nog specialer wanneer er wat storm in de lucht hangt. Het stadje
werd vooral bekend door Avengers: Endgame, wanneer Thor en zijn mede-Asgardianen er een
nieuwe thuis bouwden.

7.3.4

ROSSLYN CHAPEL

Rosslyn Chapel is één van de opvallendste gebouwen in Schotland. Het is sinds 1446 al een
plaats van devotie en is nog steeds in de handen van dezelfde familie. Deze prachtige kapel
vormde dan ook de set voor de finale van The Da Vinci Code, gebaseerd op het boek van Dan
Brown. De kapel kreeg ook al een gouden Green Tourism label van de Schotse overheid.

Figuur 26: Route South of Edinburgh. Overgenomen uit google.com/maps
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7.4

DAG 4: EDINBURGH – PERTH

Op de vierde dag staat een vrij korte maar interessante rit op het programma. De reizigers
vertrekken noordwaarts uit Edinburgh. Een eerste stop staat gepland kort na het buitenrijden
uit Edinburgh. Net voor de reizigers het water oversteken, kan er kort gestopt worden voor een
foto van de drie prachtige bruggen. De eerste en oudste brug is Forth Bridge, de tweede Forth
Road Brigde en de derde Queensferry Brigde. Ze vormen echt het voorbeeld van de
technologische evolutie in Schotland. Eerst rijdt de reiziger westwaarts, langs de kustlijn,
richting Culross. Dit pittoreske havenstadje is precies blijven stilstaan in de tijd. Het is ook een
veelgebruikte filmlocatie, o.a. voor Outlander, Captain America: The First Avenger, The Little
Vampire en Kidnapped. Daarna staat er opnieuw wat geschiedenis op het programma met de
stop aan Aberdour Castle, dat één van de oudste bewaarde kastelen in Schotland zou kunnen
zijn. Een volgende stop is Falkland in Fife. In de eerste aflevering van Outlander wordt de stad
gebruikt als Inverness. Het is de ideale stop om te genieten van een typisch Schotse lunch in
een lokale pub. Na een rit door de prachtige omgeving, kom je aan in Drummond Castle. Het
lijkt misschien wel even alsof je in Frankrijk terecht gekomen bent, maar je bent echt nog steeds
in Schotland. Het kasteel en de tuinen errond worden dan ook wel vaak ‘het Schotse Versailles’
genoemd. Niet ver van het kasteel is er een whisky distillerie, Glenturret Distillery, waar je een
kijk krijgt op de productie van whisky, het vloeibare Schotse goud. Volg er de rondleiding en
zie alle stappen voor je gebeuren. Dit bezoek is optioneel en zit dus niet inbegrepen in de prijs.

Figuur 27: Culross. Overgenomen uit
pixabay.com

7.4.1

Figuur 28: Forth Bridge. Overgenomen uit
pixabay.com

Figuur 29: Drummond Castle. Overgenomen
uit pixabay.com

THE FORTH BRIDGES

The Forth Bridges, drie bruggen over de Firth of Forth, drie eeuwen aan Schotse geschiedenis.
Forth Bridge is de oudste en wordt alleen gebruikt voor treinen. Ze werd in 1890 geopend als
één van ’s werelds eerste grote stalen constructies. Het is een echt monument en houdt nog
steeds het record van langste cantilever7 brug. De tweede brug, de Forth Road Bridge wordt
wel gebruikt door auto’s en is ook een sterk staaltje constructiewerk. Het was de 4e langste
suspensiebrug ter wereld en de langste buiten de US toen ze openging. Met haar lichtblauwe
kleur is ze makkelijk te herkennen. De derde en laatste brug is de meest moderne. De
Queensferry Crossing werd in 2017 geopend en is sindsdien een hele verlichting voor het
verkeer. De moderne brug doet wat denken aan de Erasmusbrug in Rotterdam, maar heeft drie
torens. Met haar 2,7km is ze de langste in haar soort.

7

Het cantilever systeem of het systeem van de uitkragende ligger werkt op deze manier: een balk of ligger die
aan één zijde vastgehouden wordt door twee steunpunten, terwijl de andere zijde vrij hangt. Bij een brug hangen
beide zijkanten vast door twee steunpunten, terwijl het middelste deel vrij omhooggehouden wordt door de
spanning.
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7.4.2

CULROSS

Dit kleine charmante stadje is een echte Outlander-hotspot. Je kunt er Culross Palace bezoeken,
met zijn kleine kamertjes en geheime gangen of pluk wat kruiden of fruit in de Tuinen in het
paleis. Dit 17e-eeuwse havenstadje is blijven stilstaan in de tijd. Ook Captain America: The
First Avenger werd er voor een deeltje opgenomen.

7.4.3

ABERDOUR CASTLE

Aberdour Castle is waarschijnlijk het oudste nog staande stenen kasteel van Schotland. Het
stamt uit de 12e E maar werd later wel nog sterk aangepast. Kijk zeker eens naar boven, het
beschilderde plafond is een cadeautje uit de 17e E. Neem ook zeker eens een kijkje in de kerk
ernaast, om een idee te krijgen van een typische Normandische kerk.

7.4.4

FALKLAND IN FIFE

Falkland in Fife is nu, dankzij Outlander, een echte toeristische trekpleister geworden, maar
vroeger was het dat ook al. Het was namelijk één van Queen Mary’s favoriete plekjes om te
bezoeken en een ideaal voorbeeld van Franse renaissancearchitectuur in Schotland. Het kasteel
is zeker het bezoeken waard, samen met zijn tuinen rondom.

7.4.5

DRUMMOND CASTLE

Het kasteel, dat op een licht verhoogde rots gebouwd is, staat vooral gekend voor zijn prachtig
aangelegde tuinen. Het volledige complex bestaat uit een 15e-eeuwse toren, een 17e-eeuwse
extensie en een laat 18e-eeuwse landhuis. Het wordt wel eens het Versailles van Schotland
genoemd, en dat verdient het zeker. Wandel door de recht aangelegde en mooi bijgetrimde
tuinen, inclusief fonteinen. Geen wonder dat de makers van Outlander dit kasteel gebruikten
om Parijs voor te stellen.

Figuur 30: Route Edinburgh-Perth. Overgenomen uit google.com/maps
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7.5

DAG 5: PERTH – CAIRNGORMS NP

Vanuit Perth/Dundee vertrekken de reizigers vroeg in de ochtend voor een iets langere rit
richting Aberdeen. Net voor Aberdeen staat een stop aan Dunnottar Castle op de planning. Het
kasteel op de kliffen werd gebruikt als inspiratie in de animatiefilm Brave. Verder werd er ook
een adaptie van Hamlet en Victor Frankenstein gefilmd. De route gaat verder landinwaarts naar
Cairngorms National Park, waar de eerste stop Balmoral Castle is. Het prachtige kasteel is best
gekend als vakantieresidentie van Queen Elizabeth II, dat ook te zien was in The Crown.
Wanneer je dieper het park binnenrijdt, is er de mogelijkheid tot een excursie die je helemaal
terug in de tijd stuurt. Er zijn heel wat wilde planten en bloemen te vinden in het natuurpark,
waarvan er heel veel medische voordelen hebben. Trek de wildernis in, net zoals Claire in
Outlander en raap wat kruiden en planten bij elkaar om helemaal zelf aan herbologie te doen.
Je krijgt een steekkaart en nuttige informatie mee om onderweg alles te herkennen. Na deze
wandeling gaat de rit richting het hotel, waar ook iets gegeten kan worden.

Figuur 31: Dunnottar Castle. Overgenomen uit
pixabay.com

7.5.1

Figuur 32: Balmoral Castle. Overgenomen
uit pixabay.com

Figuur 33: Cairngorms NP. Overgenomen uit
unsplash.com

DUNNOTTAR CASTLE

Dit dramatische uitziende kasteel ligt op een door de wind uitgehouwen klif. Het was de thuis
van de Earls Marischal, één van de machtigste families in Schotland. Het is een prachtig kasteel
om foto’s te nemen, om meer te leren over de Schotse geschiedenis of om gewoon door te
wandelen.

7.5.2

BALMORAL CASTLE

Dit kasteel is al in handen van de Koninklijke familie sinds Queen Victoria het gekregen heeft
van haar man Prince Albert in 1852. Het oorspronkelijke kasteel was te klein voor de familie,
dus werd er een nieuw en groter naast gebouwd. Nu is het bij Queen Elizabeth II
terechtgekomen, die een sterke persoonlijke band heeft met het domein. Ze brengt hier dan ook
vaak haar vakantie door. Dat is ook te zien in de tv-serie The Crown.
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Figuur 34: Route Perth-Cairngorms NP. Overgenomen uit google.com/maps
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7.6

DAG 6: CAIRNGORMS NP – INVERNESS

Ontwaak in Cairngorms NP samen met de natuur. Vandaag staat alleen Inverness, Loch Ness
en Fort Augustus op het programma. Deze absolute must see kan natuurlijk niet vergeten
worden. Het meer werd gebruikt in talloze series en films zoals The Simpsons, Ghostbusters,
Scooby Doo, Monsters Inc., South Park, Doctor Who en Futurama. Reizigers kunnen langs
Loch Ness rijden en genieten van het uitzicht, Urquhart Castle bezoeken of genieten van wat
Inverness of Fort Augustus te bieden heeft. Deze dag is volledig op het eigen tempo van de
reizigers, en kan als rustdag gezien worden.

Figuur 35: Urquhart Castle. Overgenomen uit pixabay.com

7.6.1

Figuur 36: Inverness. Overngenomen uit pixabay.com

INVERNESS

De stad Inverness, waarvan de naam letterlijk wil zeggen ‘aan de rivier Ness’, is de ideale
uitvalsbasis voor de Highlands. Er is veel meer dan alleen een bezoek aan Loch Ness. Het is
een bruisende maar toch historische stad waar veel te beleven valt. Je kan meewandelen door
de geschiedenis en de Jacobite Rising8 herbeleven. Bezoek het slagveld van Culloden, waar de
laatste slag op Britse grond gevochten werd. Wandel langs de Ness en geniet van alle charme
dat Inverness te bieden heeft.

7.6.2

URQUHART CASTLE

In Loch Ness staat de prachtige ruïne van Urquhart Castle. Het kasteel spreekt echt tot de
verbeelding. Beklim de toren en geniet van het uitzicht of wandel door de grote hal en beeld je
alle banketten in die er zijn doorgegaan. Het kasteel heeft veel verhalen te vertellen. Je kan
a.d.h.v. de collectie aan artefacten meer dan 1000 jaar aan geschiedenis ontdekken.

8

De Jacobite Rising is een historische periode waarin de Schotten koning James II en de Stuart familie terug op
de Britse troon wilden krijgen, nadat hij afgezet was in de ‘Glorious Revolution’. Het is een tijd van kleine en
grotere veldslagen, aanvallen, rebellie, … De laatste slag, de bloedige Slag van Culloden, betekende het einde van
een tijdperk voor de Schotten. In combinatie met hun verlies, moesten ze ook nog eens al hun privileges en
maatschappelijk systeem achterlaten in Culloden. Het is een zwarte vlek in de clan-geschiedenis van vele families.
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Figuur 37: Route Cairngorms NP-Inverness. Overgenomen uit google.com/maps
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7.7

DAG 7: INVERNESS – ULLAPOOL – ISLE OF HARRIS/LEWIS

Op de zevende dag moet er vooral veel gereden worden. De reizigers moeten tamelijk vroeg
vanuit Inverness vertrekken richting het westen. De route loopt langs vele kleine en grotere
lochs, bergen en beboste gebieden. Stop onderweg om wat koffie of thee te drinken met uitzicht
op een loch of neem snel een foto met wat typische hooglander koeien. Vanuit Ullapool wordt
de ferry genomen richting Stornoway. De Outer Hebrides bestaat uit zeven grote eilanden en
vele kleintjes. Het grootste eiland, Lewis and Harris, staat hier op het programma. Bij aankomst
op het eiland kan je eerst iets eten aan de kust in Stornoway. Daarna staat een bezoek aan de
‘standing stones’ van Calanais op de planning. Deze rechtopstaande monolieten waren een
inspiratie voor de animatiefilm Brave, maar ook voor Craig na Dun in Outlander. Er staan
talloze steencirkels doorheen heel Schotland, maar deze stenen zouden de oudste zijn in het
hele Verenigd Koninkrijk. Vandaaruit gaan de reizigers richting de accommodatie.

Figuur 38: Standing Stones of Calanais. Overgenomen uit pixabay.com

7.7.1

Figuur 39: Isle of Harris. Overgenomen uit unsplash.com

STANDING STONES OF CALANAIS/ CALLANISH

Er staan overal in het Verenigd Koninkrijk stenen cirkels, maar nergens staan er zo veel als op
de Outer Hebrides. Vergeet Stonehenge, de Standing Stones of Callanish zijn op zijn minst
even mooi. De 5.000 jaar oude stenen staan opgesteld in een kruis-formatie en vormden voor
zeker 2.000 jaar lang een belangrijke plaats voor rituelen. Het is nog niet geweten waarvoor
deze stenen gebruikt werden, maar de overgrote meerderheid van onderzoekers kiezen voor
een theorie over astronomische observatie. De stenen zijn ook populair in de filmwereld. Ze
vormden de inspiratie voor Craig Na Dunn in Outlander en voor de animatiefilm Brave, maar
ook Call The Midwife kwam er op bezoek voor hun kerstspecial.
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Figuur 40: Route Inverness-Isle of Harris/Lewis. Overgenomen uit google.com/maps

7.8

DAG 8: ISLE OF HARRIS/LEWIS

Na de lange rit van dag zeven is dag acht een rustdag. De reizigers kunnen de Outer Hybrides
gaan ontdekken op hun eigen tempo. De eilanden hebben veel te bieden qua natuur. De
sportievelingen kunnen gaan wandelen, je kunt er een boottocht op zee maken of gewoon
genieten van het uitzicht vanuit de wigwam.
Een goede tour is ‘The Shiant Isles’ van Isle of Harris Sea Tours. Zij nemen je mee op boottocht
naar de Shiant eilanden, ook wel eens de behekste eilanden genoemd. Je kunt er dolfijnen,
arenden, papegaaiduikers, zeehonden en nog veel andere dieren spotten. Meer info vind je op
hun website. (https://www.isleofharrisseatours.co.uk/trips/the-shiant-isles/)

Figuur 41: Papegaaiduikers. Overgenomen uit
pixabay.com
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7.9

DAG 9: ISLE OF HARRIS/LEWIS – ISLE OF SKYE

Vanuit Lewis and Harris wordt er naar het eiland Skye gereisd. Dit prachtige eiland met zijn
meren, bergen en kliffen laat altijd een geweldige indruk na. Niet verwonderlijk dat het als
inspiratie diende voor de achtergrond van de animatiefilm The BFG. De Quiraing op het eiland
is waarschijnlijk het bekendste zicht. Je kunt het zien in Macbeth, Stardust, Snow White and
the Huntsman en nog vele andere. Een ander bekend gezicht is ‘The Old Man of Storr’, een
groep rotspieken die van ver al te herkennen is. Je kunt een stevige wandeling maken naar de
pieken. Je kan iets eten in Portee, een aangenaam en kleurrijk visserstadje centraal op het
eiland, waarna je naar de accommodatie kan gaan.

Figuur 42: The Quiraing. Overgenomen uit unsplash.com

7.9.1

Figuur 43: The Old Man of Storr. Overgenomen uit unsplash.com

THE QUIRAING

The Quiraing is een prachtig stukje natuur op het eiland Skye. Het hele gebied werd getekend
door een reeks landverschuivingen, waardoor het nu zijn prachtige vorm heeft. De stenen laag
verschuift ieder jaar nog wat verder, waardoor er elk jaar herstellingen aangebracht moeten
worden aan de weg. De naam Quirang komt van het Noorse gezegde voor ‘ronde plooi’. Er is
een wandelpad dat je op dikke twee uur kunt afwandelen en zeker de moeite waard is.

7.9.2

THE OLD MAN OF STORR

The Old Man of Storr is een andere rotsformatie gevormd door diezelfde landverschuiving van
de Quiraing. De naam zou van de legende komen die zegt dat het eiland ooit bewoond was
door reuzen. Eén van die reuzen zou begraven zijn met zijn duim omhoog, wat ervoor zou
gezorgd hebben dat de rotsen die formatie aannamen. Een andere legende zegt dat een koppel
elke dag de berg opwandelen tot ze oud en versleten waren. De vrouw kon de tocht niet meer
maken. De feeën die alles zagen gebeuren, beloofden aan de man dat er een manier was om
zijn vrouw altijd dicht bij te hebben. Jammer genoeg hadden de feeën hem in de val gelokt en
veranderden ze hem en zijn vrouw in steen. Zo bleven ze inderdaad altijd samen.
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Figuur 44: Route Isle of Harris/Lewis - Isle of Skye. Overgenomen uit google.com/maps
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7.10

DAG 10: ISLE OF SKYE – FORT WILLIAM – GLEN COE

Vandaag gaat de rit terug richting het vasteland. Eerst wordt het eiland Skye doorkruist, met
voldoende tijd om foto’s te nemen van de prachtige natuur. Na de ferry-oversteek staat een
eerste stop gepland. Aan het Loch Shiel vind je een van de meest iconische beelden uit Harry
Potter terug. Het Glenfinnan Viaduct, waar de Jacobite stoomtrein nog altijd over rijdt, werd
gebruikt in Harry Potter and the Chamber of Secrets. Zelfs als je geen fan bent van de tovenaar
kan je deze plek nog appreciëren. Het viaduct ligt namelijk in een adembenemende vallei. Van
hieruit staat ook een bezoek aan het loch zelf op de planning. Het monument en uitzicht op het
loch werden ook gebruikt in Harry Potter, als quidditch-locatie. Daarna staat Fort William op
het programma. De stad ligt aan de voet van Ben Nevis, de hoogste berg van het Verenigd
Koninkrijk. Daarna kan er naar de accommodatie gereden worden.

Figuur 45: Glenfinnan Viaduct. Overgenomen uit
pixabay.com

7.10.1

Figuur 46: Loch Shiel. Overgenomen uit pixabay.com

GLENFINNAN VIADUCT

Het Glenfinnan Viaduct is een iconisch beeld uit Schotland. Het viaduct en de Jacobite
stoomtrein die erover rijdt, zijn een echte must see. Voor Harry Potter fans zal dit viaduct
zeker een belletje doen rinkelen, al zien ze het dan wel met de Hogwarts Express in plaats van
de Jacobite stoomtrein. Het Glenfinnan Monument is zeker ook een stop waard. Het herdenkt
de slachtoffers van de Jacobite Rising en de achterban van ‘Bonnie Prince Charlie’ of Charles
Edward Stuart. Elk jaar, op de zondag dichtst bij 19 augustus, houdt Glenfinnan een
samenkomst voor alle Harry Potter fans. Er wordt ook aan quidditch gedaan, de sport ontstaan
door de boeken en films van Harry Potter.
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Figuur 47: Route Isle of Skye-Glen Coe. Overgenomen uit google.com/maps
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7.11

DAG 11: GLEN COE

De elfde dag is een rustige dag waarop het gebied rond Glen Coe ontdekt kan worden op eigen
tempo. De stad is dé uitvalsbasis om de omliggende natuur te bezoeken. De vallei is
adembenemend en de rivier die erdoor stroomt, de Coe, krijgt langs alle kanten water, recht uit
de bergen. Het is een veelgebruikt vergezicht in films en series. Je kunt o.a. de filmlocatie
bezoeken van Hagrids hut uit Harry Potter, een wandeling maken langs een van de vele
kleinere meertjes en stromen of gewoon genieten van de prachtige uitzichten terwijl je rijdt.
Ook Skyfall, de voorlaatste Bond film, werd hier voor een deel opgenomen.

Figuur 48: Glen Coe. Overgenomen uit pixabay.com

58

The Scotland of Sassenachs, Superheroes and Filmsets

7.12

DAG 12: GLEN COE- LOCH LOMOND

De rit gaat vandaag opnieuw landinwaarts, richting Loch Lomond & The Trossachs National
Park. De rit gaat dwars door de natuur en de bergen, met hier en daar een verborgen waterval.
Je kan heel wat wild spotten langs deze weg en in het National Park. Een korte stop aan het
mysterieuze ‘Lochan of the Lost Sword’ breekt de rit. Het meertje draagt heel wat geschiedenis
in zich. Het zou het meer zijn waar Robert the Bruce, nationale held van Schotland, zijn
mythisch zwaard ingegooid zou hebben. Het zou er na 700 jaar nog steeds op de bodem liggen
en bewaakt worden door de ‘lady of the lake’. Stop en picknick bij een van de vele
uitkijkpunten of lunch in één van de kleine stadjes op de weg. Eens halverwege Loch Lomond
rijden we opnieuw even westwaarts, richting Inveraray. Dit stadje langs de oevers van Loch
Fyne is blijven stilstaan in de tijd. Je kunt een rustige wandeling maken doorheen het stadje,
genieten van het uitzicht, een wandeling maken op het strand of het kasteel van Inveraray
bezoeken. Dit kasteel werd gebruikt in Downton Abbey’s kerstspecial. Daarna kan er nog
genoten worden van alles die de meren en de natuur in het National Park nog te bieden hebben
alvorens naar de accommodatie te rijden.

Figuur 49: Inveraray Castle. Overgenomen uit unsplash.com

7.12.1

Figuur 50: Loch Lomond/ Inveraray.

INVERARAY CASTLE

Inveraray Castle is een klassiek en iconisch kasteel aan Loch Fyne. Het stamt uit de 15e E, al
werd het in de 18e E sterk aangepast door architect Vanbrugh. Het werd gebouwd in een
barokstijl en was heel modern voor zijn tijd. De torens en het bovenste verdiep zijn een resultaat
van de heropbouw na de brand in 1877. Het kasteel ligt in het centrum van Inveraray en is
ideaal te combineren met een pauze aan het meer.
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Figuur 51: Route Glen Coe-Loch Lomond. Overgenomen uit google.com/maps
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7.13

DAG 13: LOCH LOMOND – GLASGOW

Een vroeg vertrek uit Loch Lomond is aangeraden als de reizigers willen genieten van een volle
dag Glasgow. Eens in Glasgow aangekomen, staat eerst Kelvingrove op de planning. De site
net buiten het centrum van Glasgow is de moeite waard voor elke fan van musea, geschiedenis,
architectuur en cultuur. Niet alleen het museum is het bezoeken waard, ook de parken rondom
het gebouw zijn zeker de moeite. De museumgronden en gebouwen werden in Outlander
gebruikt als Boston. Bezoek ook zeker eens de prachtige oude universiteit, die in Outlander
dienstdeed als Harvard. De rest van de dag zijn de reizigers vrij om te genieten van wat
Glasgow te bieden heeft aan winkels. Doorheen het volledige centrum van de stad zijn overal
filmsets te vinden. Zo werden World War Z, Florence Foster Jenkins, Under the Skin en nog
vele andere films in de straten van de stad opgenomen.

Figuur 52: Kelvingrove Galleries. Overgenomen uit
pixabay.com

7.13.1

Figuur 53: Glasgow. Overgenomen uit pixabay.com

KELVINGROVE ART GALLERY AND MUSEUM

Kelvingrove is één van Schotlands meest geliefde musea. Niet alleen de collectie is de moeite,
het gebouw alleen al is het bezoeken waard. Je vindt er 22 gallerijen, met elk een eigen thema.
Zo kan je er terugreizen naar het Oude Egypte, schilderijen zien van de bekende Schotse
schilder Mackintosh, het iconische schilderij ‘Christ of St. Johns of the Cross’ van Salvator
Dali aanschouwen, etc.

Figuur 54; Route Loch Lomond-Glasgow. Overgenomen uit google.com/maps
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7.14

DAG 14: GLASGOW – EDINBURGH

Op deze laatste dag staan er nog heel wat belangrijke filmsets op het programma. Vanuit
Glasgow gaat de rit eerst wat noordwaarts naar Stirling Castle. Het kasteel werd gebruikt in
o.a. de film Braveheart en staat in Schotland symbool voor het eeuwige gevecht met de
Engelsen en hun vrijheid. Een paar minuten van Stirling Castle staat ook het Wallace
Monument, een grote toren die William Wallace en zijn strijd tegen de Engelsen herdenkt.
Vanuit Sterling is het maar een korte rit naar Doune Castle, één van de best bewaarde en meest
gebruikte kastelen in Schotland om te filmen. Het werd gebruikt in Outlander, Monty Python
and the Holy Grail, Game of Thrones, Outlaw King, etc. Loop zeker ook eens rond het kasteel
op de kasteelgronden. Opeens bevind je je aan een waterloop met prachtig uitzicht. Na dit
bezoek keert de reiziger terug richting Edinburgh. Er volgt nog een korte stop aan Linlithow
Palace, waar Robert the Bruce in de 14e E gekroond werd als koning van Schotland. Het paleis
werd gebruikt in Outlaw King en Outlander. Een korte rit voorbij Linlithgow Palace staan
Blackness Castle en Midhope Castle. Blackness Castle werd gebruikt in Mary Queen of Scots,
Outlaw King en Outlander. Het ziet er vanop een afstand uit alsof het een schip is en wordt
daarom vaak ‘the ship that never sailed’ genoemd. Verborgen op de gronden tussen Blackness
Castle en Hopetoun House staat het kleine Midhope Castle, dat in Outlander fungeerde als
Lallybroch, de thuis van Jamie. Een laatste stop staat gepland bij Hopetoun House, een prachtig
stukje architectuur aan het water. Dit immens stukje landgoed werd in Outlander gebruikt voor
vele verschillende dingen, waaronder de straten in Parijs en het huis van de Duke of
Sandringham. Van hieruit rijden de reizigers richting Edinburgh centrum. Er kan nog gestopt
worden aan de ‘Kelpies’, twee enorme paardenhoofden die vorm-veranderende watergeesten
moeten voorstellen. Afhankelijk van het gekozen transport wordt de huurwagen nu ingegeven.

Figuur 55: The Kelpies.

7.14.1

Figuur 56: De kasteelgronden van Doune
Castle.

Figuur 57: Linlithgow Palace. Overgenomen
uit pixabay.com

STIRLING CASTLE

Stirling Castle is waarschijnlijk het bekendste kasteel in heel Schotland. Het staat bovenop een
vulkanische rots en is al jaar en dag hét symbool voor de Schotse onafhankelijkheid en trots.
Het kasteel werd in 1110 voor het eerst genoemd in koninklijke drama’s en was sindsdien de
thuis van bijna elke monarch tot aan de Union of the Crowns in 1603. Er is zodanig veel
gebeurd in het kasteel dat je na één bezoek nog niet alles kan weten. Het heeft kapellen, een
paleis, een Great Hall en nog zo veel meer. Er is ook vaak gevochten voor het kasteel, zoals
tijdens de Slag van Bannockburn in 1342, waarbij Robert the Bruce de Engelse koning Edward
II versloeg. Verder was het ook de plaats waar Queen Mary opgroeide en gekroond werd en
waar James VI (of James II na zijn kroning) gedoopt werd.
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7.14.2

WALLACE MONUMENT

Het Wallace Monument is nog zo’n toonbeeld van de Schotse onafhankelijkheid. Het kwam er
als herdenking aan William Walace en alles waar hij voor gevochten heeft. Wanneer je de toren
beklimt, heb je een prachtig uitzicht over de regio waarvoor Walace zijn leven gegeven heeft.
Je vindt hier niet alleen meer uitleg over de patriot, maar ook over de mensen die aan zijn zijde
gevochten hebben of geïnspireerd waren door zijn strijd. Je vindt er zelfs een hele
tentoonstelling over de heldinnen van Schotland. De nieuwste bustes werden twee vrouwen,
verkozen door het publiek en gemaakt door vrouwelijke kunstenaars. Zo komt ook de SDG
‘gendergelijkheid’ aan bod.

7.14.3

DOUNE CASTLE

Doune Castle biedt een kijk aan in het dagelijkse hofleven. Het goed bewaarde kasteel zit niet
alleen vol van geschiedenis, het is ook een hele populaire filmlocatie. Je kunt de audiotour
volgen doorheen de gangen van het kasteel. De tour werd ingesproken door acteur Terry Jones,
die recent overleden is, uit Monty Python. Je kan de keuken bezoeken waar vele grote banketten
voorbereid werden, de Great Hall waar die banketten verorberd werden door gasten van het
Hof, door de kleine ruitjes de strategische voordelen en uitzichten van dit kasteel bekijken en
nog zo veel meer.

7.14.4

LINLITHGOW PALACE

Linlithgow Palace, een pareltje onder de Schotse paleizen, was de ideale tussenstop voor de
monarchen op weg naar Stirling of Edinburgh Castle. Het werd vaak gebruikt als vakantieoord,
waar het Schotse hof even kon ontspannen door te wandelen door de tuinen, te genieten van
een steekspel of gewoon plezier te maken in de binnenruimtes van het kasteel. Dit paleis was
ook de geboorteplaats van Queen Mary.

7.14.5

BLACKNESS CASTLE

Blackness Castle is een iets minder gekend kasteel, maar is zeker ook het bezoeken waard. Het
15e-eeuwse verstevigde kasteel lijkt op een schip dat klaar is om het water in te gaan, maar dat
nooit zal doen. Het was nooit een rustige plek: het werd niet alleen gebruikt als verdediging
maar ook als gevangenis. Outlander gebruikte Blackness Castle voor Fort William. Beklim
zeker één van de torens, want bovenaan heb je een prachtig zicht over de Firth of Forth.

7.14.6

MIDHOPE CASTLE

Midhope Castle is een heel klein kasteeltje op de gronden van Hopetoun House. Het ligt wat
verborgen, maar is zeker een must see voor alle Outlander-fans. Het werd namelijk gebruikt
als Lallybroch, de thuis van Jamie.

7.14.7

HOPETOUN HOUSE

Hopetoun House, een prachtig groot landhuis, is de ideale afsluiter van deze reis. Naast het
huis zelf zijn de gronden rondom ook zeker de wandeling waard. Je kunt niet alleen genieten
van de natuur, er is ook wild te spotten. Het landhuis opent zijn deuren wel enkel in de zomer.
Hier werden, doorheen de seizoenen, vele dingen opgenomen voor Outlander.
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Figuur 58: Route Glasgow - Edinburgh. Overgenomen uit google.com/maps

7.15

DAG 15: EDINBURGH – BELGIË

Ontbijt en vertrek vanuit Edinburgh terug naar België. Te voet naar Waverley Station of met
de auto richting Eurotunnel/ferry.
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8
8.1
08u00
09u15
09u20
10u00
10u30
11u00
11u45
12u45
14u00
14u30
14u45

15u45

16u15

PROGRAMMA: GEDETAILLEERD
DAG 2: EDINBURGH
Ontbijt in Motel One – Princes.
Vertrek uit het hotel richting Calton Hill.
Beklimmen van Calton Hill en boven even rusten/genieten van het uitzicht.
Terug afdalen.
Wandelen richting Palace of Holyrood en het Schotse Parlement.
Aankomen aan het paleis en het parlement. Verder wandelen op Canongate
richting Greyfriars Kirk.
Bezoek aan Greyfriars Kirkyard, op zoek naar het graf van Tom Riddle uit
Harry Potter. Recht tegenover de kerk bevindt zich ook ‘The Elephant House’,
waar J.K. Rowling haar boeken schreef.
Lunch in één van de vele pubs en restaurantjes op Grassmarket.
Einde lunch en vertrek richting Edinburgh Castle.
Aankomst op de Esplanade van het kasteel. Het kasteel kan bezocht worden,
maar zit niet inbegrepen in de prijs. Op de Esplanade heb je een mooi uitzicht
over de ganse stad.
Afdalen via de Royal Mile, met zijn verschillende bezienswaardigheden langs
beide kanten. Je kan er o.a. de close zien waar Jamie zijn printshop heeft in
Outlander, de kathedraal St. Giles waarrond Wanda en Vision tegen de
rechterhand van Thanos vechten in Avengers: Infinity War, etc. Eens
aangekomen aan Cockburn Street, kan je er ook nog het cafétje zien waarboven
Vision woonde.
Vanuit Cockburn Street gaat de wandeling terug richting het modernere
gedeelte van de stad. Via Market Street en The Mount gaat het langs New
College (Universiteit van Edinburgh), The Scottish National Gallery en The
Royal Scottish Gallery.
Eens aan Princes Street kan er gekozen worden om door Princes Street Gardens
naar het einde van de straat te lopen en via de winkelstraat zelf terug te keren of
kan er onmiddellijk terug gekeerd worden naar het hotel langs Scott Monument.
Diner kan er op een later tijdstip genomen worden op Andrew Square, net achter
het hotel. Daar is meer dan voldoende keuze aan restaurants.

Figuur 59: Wandelroute Edinburgh Centrum. Overgenomen uit google.com/maps
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8.1.1

TECHNISCHE FICHES

8.1.1.1

PALACE OF HOLYROOD

Adres Canongate
Edinburgh
EH8 8DX
United Kingdom
Openingsuren Zomer: tussen 01/04 en 31/09 van 09u30 tot 18u00
Winter: tussen 01/10 en 31/03 van 09u30 tot 17u00
Website https://www.rct.uk/visit/palace-of-holyroodhouse
Prijzen Volwassene £16,50
Senioren/studenten £14,90
Onder 17j £9,50
Kinderen onder de 5 jaar oud bezoeken gratis
Familiepass (2 volwassenen en 3 kinderen onder de 17 jaar) £42,50
8.1.1.2

GREYFRIARS KIRK

Adres Greyfriars Kirk
Greyfriars Place
Edinburgh
EH1 2QQ
United Kingdom
Openingsuren Zomer: tussen 01/04 en 31/10
Maandag tot vrijdag van 10u30 tot 16u00
Zaterdag van 12u00 tot 16u00
Website https://greyfriarskirk.com
Prijzen Gratis
8.1.1.3

EDINBURGH CASTLE

Adres Castlehill
Edinburgh
EH1 2NG
United Kingdom
Openingsuren Zomer: tussen 01/04 en 30/09 van 09u00 tot 18u00
Winter: tussen 01/10 en 31/03 van 10u00 tot 17u00
Website https://www.edinburghcastle.scot
Prijzen Volwassene £17,50
Senioren £14
Onder 16j £10,50
Kinderen onder de 5 jaar oud bezoeken gratis
Familiepass £17
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8.1.1.4

ST. GILES CATHEDRAL

Adres St Giles' Cathedral
High Street
Edinburgh
EH1 1RE
United Kingdom
Openingsuren Maandag – Zaterdag 09u00 tot 17u00
Zondag 13u00 tot 17u00
Website https://stgilescathedral.org.uk
Prijzen Gratis

8.1.1.5

SCOTT MONUMENT

Adres Dunnottar Castle,
Stonehaven,
Aberdeenshire,
AB39 2TL
Openingsuren 10u00-16u00
Website https://www.edinburghmuseums.org.uk/venue/scott-monument
Prijzen Volwassene £8
Kind/studenten/senioren £6
Familiepass (2 volwassenen en 2 kinderen of 1 volwassene en 3 kinderen)
£20
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8.2
07u00
08u00
08u15
10u00
11u30
12u45

14u30
15u45
17u00
17u15

DAG 5: PERTH – CAIRNGORMS NP
Ontbijt in Leonardo Boutique Hotel
Uitchecken
Vertrek richting Dunnottar Castle
Aankomst en bezoek aan Dunnottar Castle
Vertrek vanuit Dunnottar Castle richting Balmoral Castle
Aankomst in Balmoral Castle. Er kan eerst iets gegeten worden in het Balmoral
Café. Daarna kunnen de tuinen en gronden rondom het kasteel bezocht worden.
Het kasteel zelf kan beperkt bezocht worden, maar dit zit niet inbegrepen in het
programma.
Vertrek richting Nethybridge.
Net voor aankomst in de accommodatie is er een wandelpad, de ‘Wilderness
Trail’. Hier gaat de eigen gemaakte activiteit door. (Zie 9.1)
Einde van de wandeling. Korte rit naar Nethybridge Hotel.
Aankomst in Nethybridge hotel. Er kan direct ingecheckt worden. Avondmaal
kan genomen worden in het hotel zelf.

8.2.1

TECHNISCHE FICHES

8.2.1.1

DUNNOTTAR CASTLE

Adres Dunnottar Castle,
Stonehaven,
Aberdeenshire,
AB39 2TL
Openingsuren Zomer: tussen 01/04 en 30/09 van 09u00 tot 18u00
Winter: tussen 01/10 en 31/03 van 10u00 tot 17u00 of een half uur voor
zonsondergang, eender wat vroeger is.
Website http://www.dunnottarcastle.co.uk
Prijzen Volwassene £7
Kind £3
Familiepass £17
Awards Gouden award – Green Tourism
8.2.1.2

BALMORAL CASTLE

Adres Balmoral Estates,
Ballater,
Aberdeenshire,
AB35 5TB
Openingsuren Open vanaf 01/04/2020 tot 03/08/2020 van 10u00 tot 17u00.
Website https://www.balmoralcastle.com/index.html
Prijzen Volwassenen - £12.00
Senioren / Studenten - £11.00
Kinderen (5 tot 16 jaar) - £6.00
Familie Ticket (2 volwassenen en tot en met 4 kinderen) - £33.00
Awards Gouden award – Green Tourism
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9

EIGEN UITGEWERKTE ACTIVITEIT

9.1

BACK-TO-NATURE WANDELING

De activiteit gaat door in Nethybrigde, op dag 5 van het programma. Hier is een wandelpad
genaamd de ‘Wilderness Trail’ van ongeveer 1,6 km lang. De Trail brengt je dwars door een
dennenbos. Dit stukje pad is ideaal om even terug te gaan in de tijd en zelf in de voetstappen
van Claire uit Outlander te wandelen. Ga op pad met een steekkaart en informatie over
verschillende planten en bloemen in de Schotse natuur die ze vroeger voor medische
doeleinden gebruikten. Een meiklokje helpt bijvoorbeeld tegen hartziektes, maar moet correct
ingenomen worden, anders is ze giftig. Daslook heeft sterke antibacteriële krachten, en kan
daarom helpen tegen ontstekingen, net zoals gewone look. Valeriaan of kattenkruid kan helpen
tegen paniekaanvallen en stress. Zo bestaan nog vele andere plantensoorten die ons op een
volledig natuurlijke manier kunnen helpen.
De steekkaart komt op de app te staan die de reizigers meekrijgen. Verder is er ook een
checklist aan gekoppeld. Op deze checklist zien de reizigers welke planten ze al gezien hebben
en hoeveel er nog te vinden zijn. Deze lijst kunnen ze doorheen de hele reis ook nog verder
aanvullen als ze dat willen. Door op een plant te klikken die voorkwam in Outlander krijgen
ze de scène te zien waarin het gebruikt werd, gevolgd door wat meer uitleg over de plant.
Deze excursie past ook bij de SDG ‘Leven op het land’. Het brengt de reiziger bij hoe er met
de natuur op een duurzame manier moet omgegaan worden en hoe krachtig die kan zijn als ze
beschermd wordt. Aan de hand van deze natuurwandeling zou de reiziger meer te weten moeten
komen over de planten van Schotland en hun voordelen voor de mens. Eens hij/zij begrijpt
waar alles voor staat en hoe alles werkt, zou de reiziger moeten inzien dat dit het beschermen
waard is. Zo hopen we hierbij niet alleen de interesse in de natuur te verhogen, maar ook dat
het nut heeft voor ons om beter voor deze aarde te zorgen.

Figuur 60: Daslook.
Overgenomen uit
www.plantillustrations.org

Figuur 61: Valeriaan.
Overgenomen uit
www.plantillustrations.org

Figuur 62: Schotse distel.
Overgenomen uit
www.plantillustrations.org

Figuur 63: Meiklokje.
Overgenomen uit
www.plantillustrations.org
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10

PRIJSBEREKENING

10.1

WISSELKOERS

Alle prijzen verkregen in Britse Pond (GBP) worden omgerekend aan de koers van 6/10/2019:
1 GBP = 1,12 EUR. Er wordt telkens vermeld wanneer een prijs verkregen is in Britse Pond
door het pondteken £ of GBP.
Alle prijzen verkregen in United States Dollars (USD) worden omgerekend aan de koers van
11/11/2019: 1 USD = 0,91 EUR. Er wordt telkens vermeld wanneer een prijs verkregen is in
US Dollars of USD.

10.2

PRIJS “THE SCOTLAND OF SASSENACHS, SUPERHEROES AND FILMSETS”

De periode van de reis die berekend werd is 4 april 2020 tot 18 april 2020. Dit zou een
gesimuleerde prijs moeten weergeven voor de paasvakantie van 2021. Prijzen voor deze
periode in 2021 zijn namelijk nog niet beschikbaar op het moment van berekenen.
De prijzen van de hotels en lodges werden met 20% verminderd om genegotieerde tarieven te
simuleren.
Om de BTW te berekenen werd 2,73% gebruikt. Normaal moet er geen BTW berekend worden
op reizen naar een bestemming die buiten de EU ligt. Het VK is officieel uit de EU gestapt op
31 januari 2020, maar door de overgangsfase die dan in werking is getreden, worden ze nog
steeds behandeld als lidstaat. Daarom is de BTW hier wel nog van toepassing. Deze
overgangsfase loopt normaal tot 31 december 2020, maar kan nog verlengd worden.
Inbegrepen in de prijs:
à Transport heen en terug (Eurostar en LNER OF Eurotunnel OF Ferry Calais-Dover OF
Ferry Zeebrugge – Hull)
à Transport ter plaatse (huurwagen en parking)
à 14 overnachtingen in een combinatie van accommodatietypes
à 12x ontbijt in de accommodatie
à Toegangstickets voor:
- Craigmillar Castle
- Tantallon Castle
- Rosslyn Chapel
- Aberdour Castle
- Drummond Castle Gardens
- Dunnottar Castle
- Balmoral Castle
- Urquhart Castle
- Inveraray Castle
- Stirling Castle
- Doune Castle
- Linlithgow Castle
- Blackness Castle
- Hopetoun House
Niet inbegrepen:
à Ontbijt in de accommodatie op Isle of Harris/Lewis
à Overige maaltijden
à Persoonlijke uitgaven
à Annulerings- en bijstandsverzekering
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10.2.1

BASISPAKKET PER PERSOON (OP BASIS VAN ÉÉN, TWEE, DRIE EN VIER PERSONEN)
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10.2.2

REDUCTIE OP BASISPAKKET AFHANKELIJK VAN HET GEKOZEN TRANSPORT

Reductie Eurotunnel
- Eurostar
- LNER
- huurwagen

2 Pers
-€104,50*2 209,00 €
-(£51,50+£43) 105,84 €
-€786,32/2 393,16 €

+ Eurotunnel
+ parking
Totaal Netto
Winst op X1 (20%)
X1
BTW 2,73%
X2

+€221/2
+£22*2n/2

Verzekering
financieel
onvermogen
(0,15%)
X3
Reductie

-

110,50 €
24,64 €
572,86 €
143,22 €
716,08 €
19,55 €
735,62 €

-

1,10 €
736,73 €
737 €

Single
-€104,50*2 209,00 € -€104,50*2
-(£51,50+£43) 105,84 € -(£51,50+£43)
-€786,32 786,32 € -€786,32/3
+€221
+£22*2n
-

221,00 € +€221/3
49,28 € +£22*2n/3
830,88 €
207,72 €
1.038,60 €
28,35 €
1.066,95 €

-

1,60 €
1.068,55 €
1.069 €

3 Pers
- 209,00 € -€104,50*2
- 105,84 € -(£51,50+£43)
- 262,11 € -€786,32/4

4 Pers
- 209,00 €
- 105,84 €
- 196,58 €

-

73,67 € +€221/4
16,43 € +£22*2n/4
486,85 €
121,71 €
608,57 €
16,61 €
625,18 €

55,25 €
12,32 €
443,85 €
110,96 €
554,81 €
15,15 €
569,96 €

-

-

0,94 €
626,12 €
626 €

0,85 €
- 570,81 €
571 €

Reductie Ferry Calais - Dover
- Eurostar
- LNER
-huurwagen

2 Pers
-€104,50*2 209,00 €
-(£51,50+£43) 105,84 €
-€786,32/2 393,16 €

+ Ferry
+ parking
Totaal Netto
Winst op X1 (20%)
X1
BTW 2,73%
X2

+£171/2
+£22*2n/2

Verzekering
financieel
onvermogen
(0,15%)
X3
Reductie

-

95,76 €
24,64 €
587,60 €
146,90 €
734,50 €
20,05 €
754,55 €

-

1,13 €
755,68 €
756 €

Single
-€104,50*2 209,00 € -€104,50*2
-(£51,50+£43) 105,84 € -(£51,50+£43)
-€786,32 786,32 € -€786,32/3
+£171
+£22*2n
-

191,52 € +£171/3
49,28 € +£22*2n/3
860,36 €
215,09 €
1.075,45 €
29,36 €
1.104,81 €

-

1,66 €
1.106,47 €
1.106 €

3 Pers
- 209,00 € -€104,50*2
- 105,84 € -(£51,50+£43)
- 262,11 € -€786,32/4

4 Pers
- 209,00 €
- 105,84 €
- 196,58 €

-

63,84 € +£171/4
16,43 € +£22*2n/4
496,68 €
124,17 €
620,85 €
16,95 €
637,80 €

47,88 €
12,32 €
451,22 €
112,81 €
564,03 €
15,40 €
579,42 €

-

-

0,96 €
638,76 €
639 €

0,87 €
- 580,29 €
580 €

Reductie Ferry Zeebrugge - Hull
- Eurostar
- LNER
-huurwagen
+ Ferry
+ parking
Totaal Netto
Winst op X1 (20%)
X1
BTW 2,73%
X2
Verzekering
financieel
onvermogen
(0,15%)
X3
Reductie

2 Pers
-€104,50*2 209,00 €
-(£51,50+£43) 105,84 €
-€786,32/2 393,16 €
+£589,50/2
+£22*2n/2
-

330,12 €
24,64 €
353,24 €
88,31 €
441,55 €
12,05 €
453,60 €

-

0,68 €
454,28 €
454 €

Single
-€104,50*2 209,00 € -€104,50*2
-(£51,50+£43) 105,84 € -(£51,50+£43)
-€786,32 786,32 € -€786,32/3
+£519,26
+£22*2n
-

581,57 € +£717,74/3
49,28 € +£22*2n/3
470,31 €
117,58 €
587,89 €
16,05 €
603,94 €

-

0,91 €
604,84 €
605 €

3 Pers
- 209,00 € -€104,50*2
- 105,84 € -(£51,50+£43)
- 262,11 € -€786,32/4

4 Pers
- 209,00 €
- 105,84 €
- 196,58 €

-

267,96 € +£810/4
16,43 € +£22*2n/4
292,56 €
73,14 €
365,70 €
9,98 €
375,69 €

226,80 €
12,32 €
272,30 €
68,08 €
340,38 €
9,29 €
349,67 €

-

-

0,56 €
376,25 €
376 €

0,52 €
- 350,19 €
350 €
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11

BIJLAGEN

11.1

CONTACTGEGEVENS AANBIEDERS

11.1.1

NEDERLANDSTALIGE MARKT

11.1.1.1

IMAGINE TRAVEL

Adres Koningin Astridlaan 29 – bus 4
8200 Brugge
België
Telefoonnummer +32 50 40 80 40
Website www.imaginetravel.be
11.1.1.2

BELCO TRAVEL & TOUR

Adres Postbus 31
9300 Aalst
België
Website www.belcotravel.com
Email info@belcotravel.be
11.1.1.3

DESTINATION GREEN

Adres Edingseweg 282
9500 Moerbeke (Geraardsbergen)
België
Telefoonnummer +32 54 25 41 53
Website Destinationgreen.be
Email Info@destinationgreen.be
11.1.1.4

GALLIA

Adres Weyerstraat 119/001
3850 Kozen-Nieuwerkerken
België
Telefoonnummer +32 54 32 69 81
Website www.gallia.be
Email info@gallia.be
11.1.1.5

ZUIDERHUIS

Adres Sint-Annaplein 34
9000 Gent
België
Telefoonnummer +32 92 33 50 00
Website Zuiderhuis.be
Email welkom@zuiderhuis.be
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11.1.1.6

ANDERS REIZEN

Adres Refugiestraat 15
3290 Diest
België
Telefoonnummer +32 13 33 40 40
Website www.andersreizen.be
Email info@andersreizen.be
11.1.1.7

JOKER

Adres Geerdegemvaart 96/98
2800 Mechelen
België
Telefoonnummer +32 15 40 75 58
Website www.joker.be
Email online@joker.be
11.1.1.8

VTB

Website www.vtb-reizen.be
Email Vtb.kiosk@tui.be
11.1.1.9

HOBO REIZEN

Adres Bondgenotenlaan 165
3000 Leuven
België
Telefoonnummer +32 16 20 80 47
Website www.hoboreizen.be
Email travel@hoboreizen.be
11.1.1.10

BEAUTIFUL BRITAIN

Adres Beautiful Britain
2840 Terhagen
België
Telefoonnummer 03/297 36 64
+32 329 73 664
Website www.beautifulbritain.be
Email info@beautifulbritain.be
11.1.1.11

KRAS

Adres Bernseweg 22a
5324 JW Ammerzoden
Nederland
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Telefoonnummer +31 880 885 886
Website www.kras.nl
11.1.1.12

DJOSER

Adres Breestraat 125
2311 CM Leiden
Nederland
Telefoonnummer +31 682 071 250
Website www.djoser.nl
Email Info@djoser.nl
11.1.1.13

PHAROS REIZEN

Adres Taurusavenue 18
2132 LS Hoofddorp
Nederland
Telefoonnummer +31 235 542 870
Website www.pharosreizen.nl
Email klantenservice@pharosreizen.nl
11.1.1.14

CELTIC TOURS

Telefoonnummer + 31 13 590 49 85
Website www.celtictours.nl
Email info@celtictours.be
11.1.1.15

SRC

Adres Oude Boteringestraat 37
9712 GD Groningen
Nederland
Telefoonnummer +31 503 123 123
Website www.src-reizen.nl
Email info@srcreizen.nl
11.1.1.16

HOUSE OF BRITAIN

Adres House of Britain
Edisonweg 53a
4382 NV Vlissingen
Nederland
Telefoonnummer +31 118 440 444
Website www.houseofbritain.nl
Email info@houseofbritain.nl
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11.1.1.17

SNP NATUURREIZEN

Adres SNP Natuurreizen
Molukkenstraat 7
6524 NA Nijmegen
Nederland
Telefoonnummer +31 243 277 000
Website www.snp.nl
Email info@snp.nl
11.1.1.18

AKTIVA TOURS

Adres Ommelseweg 56
5721 WV Asten
Nederland
Telefoonnummer +31 402 030 320
Website www.aktivatours.nl
Email Info@aktivatours.nl

11.1.1.19

EIGENWIJZE-REIZEN

Adres Hengelosestraat 300a
7521 AN Enschede
Nederland
Telefoonnummer +31 534 303 435
Website www.eigenwijzereizen.nl
Email info@eigenwijzereizen.nl
11.1.1.20

TOPO-AKTIEF

Adres Ootmarsumsestraat 56
7573 GM
Oldenzaal
Nederland
Telefoonnummer + 31 850 043 350
Website www.topo-aktief.nl
11.1.1.21

BURO SCANBRIT

Adres Buro Scanbrit
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam
Nederland
Telefoonnummer +31 204 621 040
Website www.buroscanbrit.nl
Email Info@buroscanbrit.nl
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11.1.2

FRANSTALIGE MARKT

11.1.2.1

NEW GO TRAVEL

Adres NewGo Travel
19 Rue Chabry
33000 Bordeaux
Frankrijk
Telefoonnummer +33 540 713 426
Website Newgotravel.com
Email contact@newgotravel.com
11.1.2.2

EVANEOS

Adres La Voyagerie
27 Rue de Mogador
75009 Paris
Frankrijk
Telefoonnummer +33 182 833 636
Website Evaneos.com
11.1.2.3

VOYAGEURS DU MONDE

Adres 55 Rue Sainte-Anne
75002 Paris
Frankrijk
Telefoonnummer +33 142 861 600
Website www.voyageursdumonde.fr
11.1.2.4

VOYAGES LÉONARD

Adres Boulevard d'Avroy 25
4000 Liège
België
Telefoonnummer +32 422 338 43
Website www.voyages-leonard.com
11.1.2.5

CELTIC TOURS

Adres 54/56 Avenue Bosquet
75007 Paris
Frankrijk
Telefoonnummer +33 155 878 530
Website www.celtictours.fr
11.1.2.6

VOYAGES É. LECLERC

Adres Ivry-sur-Seine
le-de-France
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Frankrijk
Telefoonnummer +33 825 884 620
Website www.leclercvoyages.com
11.1.2.7

GÉNÉRALTOUR

Adres 15 Rue de Tilice
4040 Herstal
België
Telefoonnummer +32 423 014 14
Website www.generaltour.be
Email info@generaltour.be
11.1.2.8

HEMISPHERES VOYAGES

Adres 4 Avenue de l'Obiou, 38700 La Tronche, France
Telefoonnummer +33 438 372 222
Website www.hemisphere-voyages.fr
11.1.2.9

GAÉLAND ASHLING

Adres 126 Rue de Charenton
75012 Paris
Frankrijk
Telefoonnummer +33 142 714 444
Website www.gaeland-ashling.com
11.1.2.10

LA BALAGUÈRE

Adres 48 Route d’Azun
65400 Arrens-Marsous
Frankrijk
Telefoonnummer +33 562 974 646 of +33 562 974 697
Website www.labalaguere.com
Email labalaguere@labalaguere.com
11.1.2.11

VP TOURS

Adres 10 Allée des Bouvreuils
62930 F- Wimereux
Frankrijk
Telefoonnummer +33 321 338 049
Website www.vptours.fr
Email info@vptours.fr
11.1.2.12

NATIONALTOURS

Adres 20 Rue D’Isly
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35000 Rennes
Frankrijk
Telefoonnummer +33 821 002 021
Website www.nationaltours.fr
Email webagency@national-tours.fr
11.1.2.13

CARREFOUR VOYAGES

Adres 1 Rue Jean Mermoz
Courcouronnes
91080
Frankrijk
Telefoonnummer + 33 805 413 131
Website Voyages.carrefour.fr

11.1.3

ENGELSTALIGE MARKT

11.1.3.1

RABBIE’S TOURS

Adres Rabbie’s Café
Rabbie’s Trail Burners Ltd.
Waterloo Place
207 High Street
Edinburgh
Edinburgh
EH1 3EG
EH1 1PE
Scotland
Scotland
United Kingdom
United Kingdom
Telefoonnummer +44 131 226 3133
Website www.rabbies.com
Email tours@rabbies.com or pr@rabbies.com
11.1.3.2

CONTIKI

Adres 38-51 Bedford Way
Bloomsbury
London
WC1H 0DG
United Kingdom
Telefoonnummer +41 22 929 9216
Website www.contiki.com
11.1.3.3

TRAFALGAR

Adres 15 Grosvenor Place
Belgravia
London
SW1X 7HH
United Kingdom
Telefoonnummer +44 808 281 1126
Website www.trafalgar.com
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11.1.3.4

COSMOS

Adres Wells House
15-17 Elmfield Road
Bromley
Kent
BR1 1LT
United Kingdom
Telefoonnummer +44 330 0588 237
Website www.cosmos.co.uk
11.1.3.5

GREAT RAIL JOURNEYS

Adres Great Rail Journeys
Saviour House
9 St. Saviourgate
York
YO1 8NL
United Kingdom
Telefoonnummer +44 190 452 1936
Website www.greatrail.com
Email holiday@greatrail.com
11.1.3.6

MCKINLAY KIDD

Adres 6/1 The Hatrack
144 St. Vincent Street
Glasgow
G2 5LQ
United Kingdom
Telefoonnummer +44 141 260 9260
Website www.mckinlaykidd.com
Email hello@mckinlaykidd.com
11.1.3.7

BAKERS DOLPHIN

Adres Bakers Dolphin Coach Travel
48 Locking Road
Weston-Super-Mare
BS23 3DN
United Kingdom
Telefoonnummer +44 193 441 5000
Website www.bakersdolphin.com
11.1.3.8

HILLWALK TOURS

Telefoonnummer +353 917 639 94
Website Live.hillwalktours.com
Email Info@hillwalktours.com
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11.1.3.9

LUXURY VACATIONS UK

Adres 23 Berkeley Square
Mayfair, London
W1J 6HE
United Kingdom
Telefoonnummer +44 208 669 3666
Website www.luxuryvacationsuk.com
Email Info@luxuryvacationsuk.com
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11.2

CONTACTGEGEVENS HOTELS

11.2.1

MOTEL ONE EDIBURGH – PRINCES
Adres 10-15 Princes Street

Edinburgh
EH2 2AN
United Kingdom
Telefoonnummer +44 131 5509220
Website https://www.motel-one.com/en/hotels/edinburgh/hotel-edinburgh-princes/
Email Edinburgh-princes@motel-one.com

11.2.2

LEONARDO BOUTIQUE HUNTINGTOWER PERTH
Adres Crieff Road

Perth
PH1 3JT
United Kingdom
Telefoonnummer +44 173 858 37 71
Website https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-boutique-hotel-huntingtower-perth
Email Info.huntingtower@leonardo-hotels.com

11.2.3

NETHYBRIDGE HOTEL
Adres Main Street,

Nethybridge,
Inverness-shire,
PH25 3DP
United Kingdom
Telefoonnummer +44 147 982 12 03
Website https://strathmorehotels-nethybridge.com
Email salesnethybridge@strathmorehotels.com

11.2.4

ROYAL HIGHLAND HOTEL
Adres Station Square

Academy Street
Inverness
IVI ILG
United Kingdom
Telefoonnummer +44 146 323 19 26
Website https://www.royalhighlandhotel.co.uk
Email Info@royalhighlandhotel.co.uk

11.2.5

SANDY BAY CROFT WIGWAMS
Adres 4 Scarista

Isle of Harris
HS3 3HX
United Kingdom
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Telefoonnummer +44 185 955 04 73
Website https://www.wigwamholidays.com/sandy-bay-croft
Email nabothain@outlook.com

11.2.6

FLODIGARRY HOTEL & SKYE RESTAURANT
Adres Isle of Skye,

Flodigarry
IV51 9HZ
Scotland
United Kingdom
Telefoonnummer +44 147 055 22 03
Website https://www.hotelintheskye.co.uk
Email info@flodigarry.co.uk

11.2.7

THE ISLES OF GLENCOE HOTEL AND LEISURE CENTRE
Adres Isles of Glencoe Hotel

Glencoe
Nr. Fort William
PH49 4HL
United Kingdom
Telefoonnummer +44 176 465 18 43
Website https://www.islesofglencoe.co.uk
Email stay@islesofglencoe.co.uk

11.2.8

INKEEPER’S LODGE LOCH LOMOND
Adres Balloch Road Balloch

West Dunbartonshire
G83 8LQ
United Kingdom
Telefoonnummer +44 138 975 25 79
Website https://www.innkeeperslodge.com/hotel/balloch-house-loch-lomonddunbartonshire
Email info@theinkeeperslodge.com

11.2.9

ABODE GLASGOW
Adres ABode Glasgow

129 Bath St
Glasgow
G2 2SZ
United Kingdom
Telefoonnummer +44 141 221 67 89
Website https://www.abodeglasgow.co.uk
Email info@abodeglasgow.co.uk
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11.3

TRANSPORTPRIJZEN

11.3.1

EUROSTAR

Bijlage 1 - Overgenomen uit www.eurostar.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.3.2

LNER

Bijlage 2 - Overgenomen uit www.lner.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.3.3

EUROTUNNEL

Bijlage 3 - Overgenomen uit www.eurotunnel.com. Geraadpleegd op 18 februari 2020

11.3.4

FERRY CALAIS- DOVER

Bijlage 4 - Overgenomen uit www.poferries.com. Geraadpleegd
op 18 februari 2020
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11.3.5

FERRY ZEEBRUGGE-HULL

11.3.5.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 5- Overgenomen uit www.poferries.com. Geraadpleegd
op 18 februari 2020

11.3.5.2

SINGLE

Bijlage 6- Overgenomen uit www.poferries.com.
Geraadpleegd op 18 februari 2020
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11.3.5.3

DRIE PERSONEN

Bijlage 7- Overgenomen uit www.poferries.com.
Geraadpleegd op 18 februari 2020

11.3.5.4

VIER PERSONEN

Bijlage 8- Overgenomen uit www.poferries.com.
Geraadpleegd op 18 februari 2020
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11.3.6

HUURWAGEN

Bijlage 9 - Overgenomen uit www.sunnycars.be. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.3.7

EIGEN WAGEN – PARKIN

Bijlage 10 - Overgenomen uit www.apcoa.co.uk. Geraadpleegd
op 14 februari 2020
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11.3.8

FERRY ULLAPOOL – STORNOWAY

Bijlage 11 - Overgenomen uit www.calmac.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.3.9

FERRY TARBERT (ISLE OF HARRIS) – UIG (ISLE OF SKYE)

Bijlage 12 - Overgenomen uit www.calmac.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.3.10

FERRY ARMADALE – MALLAIG

Bijlage 13 - Overgenomen uit www.calmac.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4

HOTELPRIJZEN

11.4.1

MOTEL ONE PRINCES STREET

11.4.1.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 14 - Overgenomen uit ww.motel-one.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.4.1.2

SINGLE

Bijlage 15- Overgenomen uit ww.motel-one.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.2

LEONARDO BOUTIQUE HUNTINGTOWER PERTH

11.4.2.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 16 - Overgenomen uit www.leonardohotels.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari

11.4.2.2

SINGLE

Bijlage 17 - Overgenomen uit www.leonardohotels.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari
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11.4.2.3

DRIE PERSONEN

Bijlage 18 - Overgenomen uit www.leonardohotels.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari

11.4.3

NETHYBRIDGE HOTEL

11.4.3.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 19 - Overgenomen uit strathmorehotels-nethybridge.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.3.2

SINGLE

Bijlage 20- Overgenomen uit strathmorehotels-nethybridge.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.4.3.3

DRIE EN VIER PERSONEN

Bijlage 21- Overgenomen uit strathmorehotels-nethybridge.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.4

ROYAL HIGHLAND HOTEL

11.4.4.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 22 - Overgenomen uit www.royalhighlandhotel.co.uk. Geraadpleegd op 14
februari 2020

11.4.4.2

SINGLE

Bijlage 23 - Overgenomen uit www.royalhighlandhotel.co.uk. Geraadpleegd op
14 februari 2020
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11.4.4.3

DRIE PERSONEN

Bijlage 24 - Overgenomen uit www.royalhighlandhotel.co.uk. Geraadpleegd op 14
februari 2020
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11.4.5

NA BOTHAIN SANDY BAY
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11.4.6

FLODIGARRY HOTEL & SKYE RESTAURANT

11.4.6.1

BONNIE PRINCE CHARLES KAMER

Bijlage 25 - Overgenomen uit www.hotelintheskye.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.7

THE ISLES OF GLENCOE HOTEL AND LEISURE CENTRE

11.4.7.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 26 - Overgenomen uit: www.islesofglencoe.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.4.7.2

SINGLE

Bijlage 27- Overgenomen uit: www.islesofglencoe.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.7.3

DRIE PERSONEN

Bijlage 28- Overgenomen uit: www.islesofglencoe.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.4.8

INKEEPER’S LODGE LOCH LOMOND

11.4.8.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 29 - Overgenomen uit www.inkeeperslodge.com.
Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.8.2

SINGLE

Bijlage 30- Overgenomen uit www.inkeeperslodge.com.
Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.4.9

ABODE GLASGOW

11.4.9.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 31 - Overgenomen uit www.abodeglasgow.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.9.2

SINGLE

Bijlage 32- Overgenomen uit www.abodeglasgow.co.uk. Geraadpleegd op 14 februari 2020

11.4.10

MOTEL ONE PRINCES – EDINBURGH

11.4.10.1

TWEE PERSONEN

Bijlage 33- Overgenomen uit ww.motel-one.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.4.10.2

SINGLE

Bijlage 34- Overgenomen uit ww.motel-one.com. Geraadpleegd op 14 februari 2020
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11.5

TOEGANSPRIJZEN

11.5.1

CRAIGMILLAR CASTLE

Bijlage 35 - Overgenomen uit tickets.historic-scotland.gov.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020

11.5.2

TANTALLON CASTLE

Bijlage 36- Overgenomen uit tickets.historic-scotland.gov.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020
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11.5.3

ROSSLYN CHAPEL

Bijlage 37 - Overgenomen uit www.rosslynchapel.com.
Geraandpleegd op 26 februari 2020

11.5.4

ABERDOUR CASTLE

Bijlage 38 - Overgenomen uit tickets.historic-scotland.gov.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020

11.5.5

DRUMMOND CASTLE GARDENS

Bijlage 39 - Overgenomen uit www.drummondcastlegardens.co.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020
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11.5.6

DUNNOTTAR CASTLE

Bijlage 40 - Overgenomen uit
www.dunnottarcastle.co.uk. Geraadpleegt op 26
februari 2020

11.5.7

BALMORAL CASTLE

Bijlage 41 - Overgenomen uit www.balmoralcastle.com.
Geraadpleegd op 26 januari 2020

11.5.8

URQUHART CASTLE

Bijlage 42 - Overgenomen uit tickets.historicscotland.gov.uk. Geraadpleegd op 26 februari 2020
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11.5.9

INVERARAY CASTLE

Bijlage 43 - Overgenomen uit www.inveraraycastle.com.
Geraadpleegd op 26 januari 2020

11.5.10

STIRLING CASTLE

Bijlage 44 - Overgenomen uit www.stirlingcastle.scot. Geraadpleegd op 26 februari
2020

11.5.11

DOUNE CASTLE

Bijlage 45 - Overgenomen uit tickets.historic-scotland.gov.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020
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11.5.12

LINLITHGOW PALACE

Bijlage 46- Overgenomen uit tickets.historic-scotland.gov.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020

11.5.13

BLACKNESS CASTLE

Bijlage 47 - Overgenomen uit tickets.historic-scotland.gov.uk.
Geraadpleegd op 26 februari 2020
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11.5.14

HOPETOUN HOUSE

Bijlage 48 - Overgenomen uit hopetoun.co.uk. Geraadpleegd op 26
februari 2020
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11.6

BROCHURE IN HET NEDERLANDS

THE SCOTLAND OF

SASSENACHS, SUPERHEROES AND FILMSETS
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