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Beste sportwageneigenaar / eigenaresse,
Voor het rijseizoen van 2019 hebben wij ervoor gekozen om één rit buiten het continent en één rit in het rijeldorado van de
Alpen te rijden. De twee ritten zullen in beleving duidelijk verschillend zijn voor wat betreft de hotelaccommodatie en het aanbod van restaurants. De top-notch hotels die wij persoonlijk selecteren, worden elk jaar met precisie vastgelegd. Zo verblijft u
voor de Alpenrit midden in de heerlijke natuur van de Zwitserse Alpen in het toonaangevende The Chedi Andermatt waarna
enige historische bergpassen zijn opgenomen in het programma. Voor de sportwagentour naar Schotland was de zoektocht
naar accommodaties als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Schotland heeft naast haar geïsoleerde locatie eigenlijk
maar één hotel die voldoet aan de westerse standaards: the Gleneagles Hotel. Het feest om deel te nemen aan deze tour ligt
dan ook grotendeels bij het rijden in de wildernis en het beleven van de charme en hoffelijkheid van de Schotse Saltire of Saint
Andrew’s Cross.
De Schotlandtour zal van zaterdag 1 juni tot en met het ontbijt op zaterdag 8 juni worden gehouden. De meer luxueuze tour
zal in de laatste week in juni worden gereden. Het maximaal aantal te vergeven equipenummers is 14, met een minimaal aantal
van 7. Voor de Schotland tour is het minimaal aantal tien.
Onze eerste tour buiten het vaste continent heeft alles te maken met het jaarthema van de Schotlandreis: Coastal Roads, Lochs
& The Highlands Tour. Een andere benaming, zoals single roads, schiereilanden en Whisky of Beinn Nibheis, (Ben Nevis), Kilt &
Tartan en vissersdorpen misstaan ook niet.
De tweede tour is heel anders qua luxe en ontspanning: de Hairpins, Historical Cols & Exquisite Hotels. Naast een overweldigend rijprogramma is het verblijf tijdens deze tour verdeeld over vier uitzonderlijk te noemen overnachtinglocaties. Dat wil
zeggen dat u vanaf het kruispunt oftewel de legendarische driepassen-classic bij Andermatt richting Pontresina, het Oostenrijkse Bezau, in de autolobby aankomt bij het Interalpen hotel.
Het doet ons veel plezier als Cruise to Se7en u persoonlijk deze vooraankondiging te sturen voor de 14e editie van Cruise to
Se7en. Hiermee heeft u het privilege om u in te schrijven vóór de landelijke bekendmaking die een week later start.
Cruise to Se7en is meer dan vereerd u te mogen verwelkomen voor een van de volgend jaar te houden tours. Bijgaand vindt u
het programma en de prijzen van de Schotland Tour. U kunt zich vanaf nu inschrijven via onze nieuwe website. Anderzijds een
SMS bericht versturen met de bevestiging dat u graag weer deelnemers wilt zijn van Cruise to Se7en. A world like no other!
Met sportieve groet,

Léon R. M. Beenen Founder Cruise to Se7en®

Cover: Onze huisontwerper voor de jaarposter is wederom door dezelfde gerenomeerde Italiaanse designer getekend. Een
van de opties voor de posterschets van 2019.

Coastal Roads, Lochs
Zaterdag 1 juni 2019
15:00 - 18:00 uur					
check-in 14e Cruise to Se7en tour
19:30 - 20:00 uur					
welkomst cocktail en opening 14e editie
20:00 uur
				
gastronomisch viergangen diner inclusief wijnarrangement
hotellocatie					Gleneagles hotel, Auchterarder (5 sterren)
ontspanning*					
golf, spa, health club, hair & beauty lounge

Zondag 2 juni 2019
stage 1 					
regio: Argyll & The Isles + The Highlands
08:30 – 09:30 uur 				
stempelpost open en bagageafgifte
sportieve route 					
circa 364 km inclusief 1 col
16:30 - 17:30 uur					
sign-in aankomst in de hotellobby
19:30 - 20:00 uur 				
captains cocktail & briefing stage 2
20:00 uur
				
aanvang gastornomisch diner inclusief wijnarrangement
hotellocatie			
		
prive eiland kasteelhotel & spa (5 sterren)
ontspanning*					spa

Maandag 3 juni 2019
stage 2						
regio: Argyll & The Isles + The Highlands
08:30 – 09:30 uur: 				
stempelpost open en bagageafgifte
sportieve route deel 1				
circa 230 km tot ferry
13:30						ferry
sportieve route deel 2				
circa 195 km (Isle of Skye ronde)
14:05 uur					
aankomst Isle of Skye
17:30 - 18:30 uur					
sign-in aankomst in de hotellobby
19:30 - 20:00 uur					
captains cocktail en briefing stage 3
20:00 uur
				
5-gangen gastronomisch diner incl. wijnarrangement
hotellocatie					
hotel met uitzicht op een loch (luxury 4 sterren)
ontspanning*					massage

Dinsdag 4 juni 2019
stage 3 					
regio: The Highlands
09:00 – 10:00 uur 				
stempelpost open
laisser route					
circa 216 km inclusief 1 col
16:30 - 17:30 uur					
sign-in aankomst in de hotellobby
19:30 - 20:00 uur 				
captains cocktail en briefing stage 4
20:00 uur					
vijfgangen gastronomisch diner inclusief wijnarrangement
hotellocatie			
		
2e nacht in een hotel met uitzicht op een loch (luxury 4 sterren)
ontspanning*					massage
entertainment					ja

Woensdag 5 juni 2019
stage 4 					regio: The Highlands
08:30 – 09:45 uur 				
stempelpost open en bagageafgifte
sportieve route 					
circa 282 km
16:00 - 17:00 uur					
sign-in aankomst in de hotellobby
19:30 - 20:00 uur 				
captains cocktail en briefing stage 5
20:00 uur
				
gastronomisch diner inclusief wijnarrangement
hotellocatie			
		
hotel met uitzicht over de baai en vissersdorp (4 sterren, 5 Schotse sterren)
ontspanning*					massage

and The Highlands Tour 2019
Donderdag 6 juni 2019
stage 5 					regio: The Highlands
09:00 – 10:00 uur 				
stempelpost open
laisser route					
circa 230 km
16:30 - 17:30 uur					
sign-in aankomst in de hotellobby
19:30 - 20:00 uur 				
captains cocktail en briefing stage 6
20:00 uur
				
gastronomisch diner, inclusief wijnarrangement
hotellocatie			
		
2e nacht in het hotel met uitzcht over de baai en visserdorp
ontspanning*					massage

Vrijdag 7 juni 2019
stage 6						regio: The Highlands
08:30 – 09:45 uur: 				
stempelpost open en bagageafgite
sportieve route 					
circa 383 km inclusief 1 cols
17:00 - 19:00 uur					
extra bagage afgifte en stempelpost open
19:30 - 20:00 uur					
captains cocktail
20:00 - 22:00 uur: 				
eind gastronomisch diner inclusief wijnarrangement
						afscheid nemen van alle deelnemers
hotellocatie					Gleneagles hotel, Auchterarder (5 sterren)

Zaterdag 8 juni 2019
08:00 – 10:00 uur 				
07:30 - 10:00 uur 				

Let op!

stempelpost open en bagageafgifte
ontbijt en tot ziens!

*/ Ontspanning is NIET ingebegrepen in de ritprijs. Gezien de hotelstandaards in Schotland is dit onderwerp enkel opgenomen
om aan te geven welke faciliteiten aangeboden kunnen worden in het hotel.
2/ De Schotse hotelsterrenindicatie kent een andere waardering dan men eventueel gewend kan zijn t.o.v. het vaste land.
3/ Gezien de afstanden, het links rijden, het wegdek en de geïsoleerde / remote- omgeving waar de route gereden wordt, kijken
we of er op verzoek ook velgen en banden met de bagagewagen mee kunnen. Buiten de grote steden Glasgow en Edinburg is
reageertijd van de road assistance niet echt snel te noemen.

Cruise to Scotland

Introductie
Schotland, het land waar beleefdheid zelfs op de verkeersborden terug te vinden is. Het land waar in het buitengebied de
huisnummers vaak een eigen ‘dorpsnaam’ verkeersbord markeert. Het land behoort niet tot de meest extravagante of glamourbestemmingen in Europa. Het ligt ver van snelheid en oppervlakkigheid. Hier is vriendschap, vriendelijkheid en hoffelijkheid in het dagelijkse leven nog de norm, ondanks dat het land geïsoleerd ligt. Buiten Glasgow en Edinburgh is alles
buitengewoon moeilijk te bereiken. Geen verkeerslichten, weinig afslagen, kleine idyllische kustdorpen, een kustlijn van circa
16.500 kilometer, meer dan 790 eilanden, ongeveer 109 zoetwatermeren, 12 nationale toeristenroutes, duizenden inhammen
en ruige natuur met wildreservaten kenmerken onze route. Het land, dat meer schapen dan inwoners kent, is een roadtrip
naar rijden in niemandsland met een overdonderende en steeds veranderende natuur schoonheid. Dit ondanks dat het land
officieel maar twee natuurparken kent. Om een kleine indruk te geven: de hoogste berg Cairnwell Pass (Scottish Gaelic: Càrn
a’ Bhailg) ligt meer dan 3 keer haar hoogte onder de boomgrens en ligt in het gelijknamige Cairngroms National Park. De 670
meter hoogte is net iets hoger dan de Bealach na Bà (623 meter) en vooral de laatste kan tot de mooiste wegen van de wereld
worden beschouwd. Met namen in het Engels en het Schots-Gaelisch aangeduid heeft de route vanaf het Gleneagles hotel
alles weg van de set van Harry Potter of de James Bond blockbuster Skyfall, starring Daniel Craig en Dame Judi Dench. Elke
omschrijving zal te kort doen aan het uitzicht vanachter het stuurwiel met als uiteindelijke bestemming een typische Schots
klassenhotel. Vergeet alle franje, elegantie en chique en beleef de tijd van je overgrootmoeder met haar meubilair met uitzicht
op de Atlantische oceaan, een zoutwatermeer of een havendorp
Jaarthema
Coastal Roads, Lochs & The Highlands of op zijn Schots ervaren met lochs’ en ‘lochans’ (binnenmeertjes), ‘glens’ (valleitjes) en
‘bens’ (bergen). Het Schotse Argyll and Bute en Highlands raadsgebied is de bakermat voor zeven dagen van verrassingen
aanschouwen wanneer de startknop van de sportwagen wordt ingedrukt en het genieten van het uitzicht geen einde lijkt te
kennen. Er zijn geen grote hoogtes overbruggen om bij elke bocht steeds meer van het panoramageweld van het bergrijke
Alpengebied te ontdekken. Hier in Schotland zijn het lange wegen tussen bergen, heuvels en langs de kust. Met kenmerkend
de ongerepte natuur in een magisch te noemen natuurgebied. De wegen zijn zo divers, maar een ding hebben ze gemeen:
veel eenbaanswegen met een legio aan passeervakken die altijd weer overlopen in dubbelbaans wegen.

Hier in Schotland zijn het lange wegen tussen bergen, heuvels en langs de kust. Met kenmerkend de ongerepte natuur in een magisch te noemen natuurgebied.
Daarnaast heeft Schotland ook veel weg het bergrijke Pyreneeëngebied. Niet een bijzonder doorontwikkelde infrastructuur
voor toeristen qua aanbod van hotels en restaurants langs de route. Ook in Schotland zijn de routes vaak lang zonder iemand
tegen te komen. Met verbazingwekkend veel parkeerplaatsen langs het Glencoe gebergte of langs de korte dramatische afdaling van de Quiraing pass alsof men tussen drommen mensen op het pashoogtepunt staat van de passo dello Stelvio. als uitzondering. Vreemd, omdat de routes in de nabijheid of overal elders weinig verkeer kennen. Ze komen echter telkens weer uit
in een kleine pittoreske (haven)dorpjes met de van veraf zichtbare witte huizen verspreid aan de buitenkant. Steeds opnieuw
zijn er veranderingen in de waanzinnige natuurcontouren te zien langs de kustwegen of langs de oogverblindend mooie lochs
die het land rijk is. De route in Schotland begint op zaterdag 1 juni. Wij nemen u graag mee naar dit rijparadijs op een Europees
eiland.
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Hotelselectie Cruise to Se7en
Leven als een Schotse Laird of Lady. De hotels waar
u en uw partner verblijven hebben meer met een
huiselijke sfeer dan met een state of the art vijfsterrenhotel. Gezegd kan worden dat de totstandkoming
van deze tourovernachtingen meer moeite en overredingskracht heeft gekost dan bij alle afgelopen
edities tezamen. In Schotland zijn de echte standaard
westerse berghotels of London look-a-like luxe hotels
op één hand te tellen. Capaciteit voor een tweedaags
verblijf is nog zeldzamer. Uiteindelijk geven de vier
hotelovernachtingen de beste visitekaartjes af van
Schotland. Het bijzondere Gleneagles hotel is het
starthotel van onze reis, met daarna achtereenvolgens overnachtingen op een eiland met spa  uniek
in Schotland  een loch-hotel en een zeezichthotel.
Kroonluchters, marmeren vloeren en mahoniehouten
meubelen zijn hier zeker niet te vinden. Tijdens het
selectieproces hebben we gekeken naar authenticiteit, bijzondere locatie, onvergetelijk, anders en kwalitatief het beste uit de wijde omgeving. Kortom de
Schotse kroonjuwelen. Dit doet niets af aan de route
die wij koste wat het kost  zelfs het afhuren van hele
hotels  hebben opgenomen om Schotland op haar
mooist te beleven.

compleet afgehuurd hotel
4 hotels over 7 dagen verdeeld
Uw verblijf is zo ingedeeld dat u bijna altijd van de
hotelvoorzieningen kunt genieten. Een moeilijkheidgraad aangezien de afstanden in Schotland door onder andere de wegdekbreedte, de vele single lanes
met passing places en het adembenemende natuurschouwspel geen goede indicatie voor de tijdsduur
geven.
.

Tijdens de 14e editie verzamelen wij in het instituut Gleneagles hotel. Vervolgens kan men
overnachten in een iconisch kasteelhotel waar de tijd nog echt heeft stilgestaan. Het is beschreven door Queen Victoria als het meest romantische of in het Engels ‘lovelier’ hotel. Wij
geven er de voorkeur aan om op een van de 790 eilanden te verblijven, zoals een country
house hotel met spa waar James Bond zo zou verblijven. Het 19e-eeuwse herenhuis in
Schotse, barokke stijl op een privé-eiland is bereikbaar via een brug. Te midden van het glorieuze landschap van het West Highland waant u zich op een James Bond-achtige filmset.
Hier vind u een hoog aangeschreven restaurant, een bekroonde spa en talloze activiteiten
verspreid over 350 hectare grond.
Het eendaagse hotelverblijf gaat over in twee tweedaagse hotelverblijven. Aan de rand van
Isle of Skye beschikt dit 16e-eeuwse jachthuis over een gerespecteerde keuken. Dit is de
perfecte afbeelding van het leven aan een ‘loch’ met een typisch Schots interieur. Gelukkig
ademen we hier niet (letterijk) de lucht die in het nabijgelegen vijfsterren Torridon hotel al
eeuwen is blijven hangen. Met het spectaculaire uitzicht is het nog niet gedaan. Het volgende
tweedaagse hotelverblijf ligt bijna op de kop van Schotland. Het uitzicht op de idyllische havendorp en op het See-Loch maakt het mogelijk om de nadruk te verleggen van eenvoudige
viersterren hotelkamers naar de laatste ongerepte wildernis en haar kleine havenbevolking.
Atlantische zeehonden in de haven, steenarenden vliegend over de bergen, edelherten op
de heide, springende zalm en bruine forel in de rivieren en meren liggen hier op een armlengte vandaan. Rijkdom is hier even niet aan de orde. Wel deze remote locatie waar alles
draait om zee, lucht, natuur, openhaardvuur en stilte…
Ter afsluiting passeren we weer een vijfsterren kasteelhotel waarbij de omschrijving het water in de mond loopt. Echter, bij het rijden naar deze vervallen locatie zijn de extra kilometers
die gereden moeten worden om weer in het starthotel aan te komen al snel vergeten. Gelegen aan de rand van de Highlands en op 1 uur rijden van Edinburg is het destijds in 1920
als station dienstdoende resort hotel een icoon. Het heeft een verbouwing ondergaan met
een jazz-achtige glamour, overweldigende luxe met een extra dosis statigheid. De stijlvolle
slaapkamers zijn rustig gedecoreerd en de wirwar aan gangen met food and beverage outlets met namen als Glendevon en the Strathearn is het uitzicht gericht op de drie bekroonde
golfbanen of de glas-in-loodramen. Tenzij men nog even van de spafaciliteiten willen genieten. Bekroond tot een zeer selecte groep van bestemmingen in de wereld, is dit hotel aangewezen als Luxury Spa Resort  een eer die wordt toegekend na een grondige evaluatie
door de Leading Hotels of the World-groep. In ieder geval voelt het hier een beetje als een
(dure) hemel voor iedereen.
Hotelnamenpublicatie.
U ontvangt pas bij inschrijving de hotelnamen. Dit doen wij omdat wij al te vaak als inspiratiebron ge-kopieerd zijn.

Cruise to voorbereidingen
Bagage (valet luggage service)

* 37 dagen voor vertrek ontvangt u de bagagelabels.
Deze bagagelabels moeten alleen bevestigd worden
aan koffers en kledingzakken. Dus niet op bv. golftassen.
Voor alle bagage geldt dat deze afsluitbaar moet zijn.
Niet afsluitbare bagage of bagage zwaarder dan 20 kilogram wordt niet meegenomen. Het maximale aantal per
equipe bedraagt drie koffers en drie kledingzakken. Uw
bagage wordt vanaf drie dagen voor vertrek bij u thuis
opgehaald. De haal- en brengdienst is regio-gebonden.
Zeven dagen voor vertrek stemt de cruiseconciërge
de afhaaltijd met u af. Op de voorlaatste dagen van de
cruisereis neemt de cruiseconciërge (wederom Sander
Daniels) de bagage bezorgdag en -tijd met u door. Ook
deze zijn regio-gebonden. Zie artikel 14.2 en 14.3 van
onze algemene voorwaarden.
.

cruisereis inchecken. Zie artikel 2.2.a en 4.1.a van onze
algemene voorwaarden.cruisereis inchecken.

stage 2 patergassen > patergassen
Lunch

Deurstikker

* Iedere deelnemer ontvangt van Cruise to Se7en een
grote, herkenbare, typische Cruise to Se7en startnummersticker. Geheel vrijblijvend kunt u deze op uw autodeur plakken. Het materiaal is zo gemaakt volgens de
grootste rallyschild- en rallystickerfirma in Nederland
dat er geen blijvende (lak)schade kan ontstaan. Echter,
het plakken van de deursticker is voor uw eigen verantwoordelijkheid. U ontvangt twee deurstikkers op de dag
waarop wij uw bagage ophalen. Wilt u een derde stikker
dan dient u dit uiterlijk één maand voor vertrek per email aan ons door te geven.

Foto- en videobeelden

* Iedere dag worden er professionele foto-opnamen gemaakt. U ontvangt als aandenken een fotoalbum.
Mocht u zelf niet zichtbaar in het fotoboek willen worden
afgebeeld of met uw kenteken onleesbaar, dan dient u
dit uiterlijk voor het einde van de rit per e-mail door te
geven.

Kledingvoorschriften en advies

*Tijdens de viertiende Cruise to Se7en-reis geldt, op
de eindavond na, geen kledingvoorschrift. Voor overdag raden wij lekker zittende (autorij)kleding aan. Voor
de avonden in het hotel geldt op zijn minst verzorgde
vrijetijdskleding. De hotels waarderen het wanneer hun
gasten zich gepast kleden in de aangename verblijven.
Op de eindavond vragen wij u om u feestelijk te kleden.
PS. Kledingstuk Cruise to Se7en, zie artikel 4.4.c van
onze algemene voorwaarden.

Legitimatie

* U dient een geldig paspoort en rijbewijs te hebben voor
zowel de rijder als de navigator. Controleer daarom de
geldigheidsdatum. U bent hier zelf verantwoordelijk
voor. Wij verzoeken u een kopie van uw identiteitskaart
of paspoort te maken met uw sofinummer onleesbaar.
Bij het afhalen van uw bagage nemen wij dit graag mee.
Hierdoor kunnen wij u van tevoren in alle hotels van de

* Het concept van Cruise to Se7en is eenvoudig van opzet. Dit houdt in dat er relatief veel vrijheid is tijdens het
rijden. De lunch- en/of koffielocaties zijn dan ook niet
vastgelegd en niet bij de prijs inbegrepen. Overigens
zullen de routekaarten diverse locaties aanbevelen
waar naar eigen inzicht een pitstop ingelast kan worden

Persoonlijke gegevens mededeelnemers

*Mocht u niet willen dat u e-mailadres of mobiele telefoonnummer voor de Whatapp groep wordt gedeeld
met andere deelnemers aan de tour, dan dient u dit een
week voor het begin van de rit per e-mail aan ons door
te geven. Anders gaan wij ervanuit dat u hier geen probleem mee heeft wanneer andere deelnemers hierom
vragen. Ook zal er twee dagen vooraf een Whatapp
groep worden aangemaakt.

Roadbooks

*Het routeboek is per dag opgemaakt. Gezien het weinig aantal afslagen is het voor de Schotland tour een
week routeboek. Dit ontvangt u op dag 0. Op de wegenkaarten staan alleen kilometers aangegeven.
Verder zijn de wegenkaarten zo gemaakt dat u volop
kunt genieten van de omgeving en uw aandacht niet op
de kaart hoeft te houden. Uiteraard staat het rijplezier
op de eerste plaats. Onze wegenkaarten zijn uniek. Bij
ieder navigatiepunt staat steevast een foto én een bolpijlsymbool. Op aanvraag is het routeboek ook verkrijgbaar in de Engelse taal.

Route en navigatiekennis.

* De wegenkaarten worden zo aangeleverd dat er geen
navigatiekennis nodig is. De potentieel gevaarlijke verkeerssituaties of cruciale afslagen worden met een uitroepteken aangeduid. Andere aanduidingen geven informatie over de locaties waar men voor eigen rekening
kan lunchen of tanken. Daarnaast is er, indien mogelijk,
een keuze om de route in te korten en direct naar het
hotel te rijden.
Garmin navigatiie unites met voorgeladen routes zijn in
bruikleen te verkrijgen.

Technishe staat sportwagen

* Ongeacht of het een oudere of hedendaagse sportwagen betreft, wij stellen het zeer op prijs als u zelf controleert of uw sportwagen in technisch goede staat verkeert. Vergeet natuurlijk niet voorafgaand aan de reis
uw banden, koelvloeistof en remmen te controleren.
Cruise to Se7en biedt geen vervangende auto aan. Zie
verder de: voorwaarden artikel 3.3. van onze algemene
voorwaarden.

Tolwegen

* * Het tolgeld en/of landenvignet voor de diverse bergpassen en landen is niet in de ritprijs inbegrepen. U en
kunt u op de pastol-controlepunten contant of per creditcard betalen. De ferryovertocht wel.
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cruise to tarieven
Cruise to Coastal Roads, Lochs & The
Highlands Tour 2019 tarieven
Prijs per equipe voor comfort:
€3925,50 p.p.*
Prijs per equipe voor suite jr.:
€4672,50 p.p.*
(maximaal 1 suite jr. arrangementen)
Prijs per equipe voor comfort single:
€6550,00p.p.*
*Dit zijn de vroegboektarieven. Na 1 december 2018
stijgen de tarieven met 200 euro per persoon.

In tegenstelling tot de route door het Alpengebied of onze
laatste overdonderende Gorges, Glamour & Gastronomy
Tour in Frankrijk zijn de routeboeken erg dun. De reden
is eenvoudig. Schotland kent weinig afslagen en buiten
de grote steden zijn er geen stoplichten of veel dorpen te
bekennen. De nadruk bij onze routes blijft even simpel als
ons rijsysteem en routeboeken: uniek, ongeëvenaard en
blijvend in het geheugen. De dagroutes zijn zo uitgezet dat
dit een aaneenschakeling van rijplezier van uitzonderlijke
klasse is. Aan de navigator is ook gedacht. Uw partner zal
geen seconde iets te kort komen in de overvloed van natuurwonderen en uitzichten. Eigenlijk heeft de navigator of
bijrijder het bij deze editie beter, de te volgen routes vragen weinig aandacht voor de weg. De omgeving zal zonder
meer als magneet fungeren

* De cruiseprijs (7 hotelovernachtingen – 6 routes) is
gebaseerd op twee personen per equipe in een gedeelde hotelkamer. De prijs is inclusief het programma,
waaronder alle gepubliceerde hotelovernachtingen in
een van de twee vijfsterrenhotels en twee 4 sterren
luxury hotels, luxe ontbijtbuffetten, gastronomische &
traditionele diners inclusief wijnarrangementen, weekrouteboek, rallydeurstikker, Cruise to Se7en poloshirt,
bagageservice, entertainment, Wi-Fi in de hotelkamer,
parkeerplaats, ferryovertocht stage 2 en evenementen
volgens het programma.
Confectiemaat voor poloshirt
Geef uw confectiemaat van het poloshirt vóór 31 maart
aan ons door, anders ontvangt u GEEN poloshirt voor
deze cruisereis.
Aanname
Deelnametoelating: op volgorde van binnenkomst.
Deelname sluit bij het bereiken van het maximale aantal equipes van 14 of uiterlijk 90 dagen voor vertrek.
De rit wordt alleen op de genoemde data gereden.

Betalingsoptie

U ontvangt vooraf de hotelbewijzen. Hierna dient u binnen 7 dagen 50 procent van de factuur te betalen en
98 dagen voor de cruisereis de resterende 50 procent.
Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie.
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Stage 1 & 2

Stage 1
Gelegen in het Zuid- en Midden-Schotland ligt ten noorden van het Gleneagles hotel Perthshire. De poort naar
de kruising tussen de Highlands en de Lowlands. De
route door dit kleine spectaculaire natuurgebied is het
gebied van de eerste Schotse bergen, lochs en valleien.
De charmante 74 kilometer lange Perthshire route is
geschikt voor diegenen die geen zin hebben in de snelste route om van a naar b te komen. De route neemt de
ontdekkingsreiziger mee naar de glooiende heuvels van
Perthshire die loopt door de historische dorpen, die elk
een fascinerend verhaal te vertellen hebben, met het
majestueuze en het ruige landschap ertussen. Deze oude
militaire weg, daterend uit de 18e eeuw is een ware introductie van wat er de komende zes dagen te verwachten
valt. De eerste tekenen zijn de kleine groene Sma ‘Glen in
een van de mooiste valleien van Schotland. De rivier de
Almond kabbelt langs de bodem van de vallei. De route
voert via de 1e van de meer dan 40 bruggen, gebouwd in
de Hooglanden tussen 1726 en 1735 als onderdeel van
de 402 km wegenbouw van General Wade ‘voor het veilig
en gemakkelijk communiceren tussen de hooglanden en
de handelssteden van het lage land’.

Er is een koffiepauze in het oudste Schotse Inn (hotelcafé-restaurant) dat overigens niet aan de haven ligt.
De route gaat via Loch Tay, langs watervallen een schitterende kustweg naar de Glencoe bergen. Ondertussen
zijn er al drie spectaculaire filmlocaties gepasseerd, te
weten de 1981 blockbuster film Chariots of Fire, James
Bond Sky Fal en diverse Harry Potter films. Het aantal parkeerplaatsen langs een van Schotlands mooiste
bergpaswegen is geen onoverkomelijk luxe. De weelde
van deze diepe valleiweg ligt in het adembenemende
Lochaber Geopark in de Hooglanden. De bergformaties
zijn eeuwen geleden uitgesleten door ijzige gletsjers
en vulkanische ontploffingen. Met het passeren van de
hoogste berg uit het Verenigd Koningrijk, de Ben Nevis
(1328 meter) is het hoogtepunt nog niet bereikt. Met zekerheid kan worden geschreven dat stage 1 alles bevat
wat Schotland rijk is aan schitterende natuur en wegen.
Het napraten op het eiland in het 5 sterren spahotel is
zeker de kers op de taart.
Stage 2 .
De West Highlands en de eilanden met haar fjordachtige zee-lochs verruilen het rijdecor van stage 1. De
bestemming is een van Schotse ‘hottest’ bestemmingen: The Isle of Skye. Dit schiereiland heeft prominente
plekken, zoals de Trotternish Loop, bizar en schitterend,
Quiraing, Old Man of Storr, Dunvegan Castle, Kilt Rock
& Mealt Falls en Eilean Donan Castle staan beter bekend als de ‘loop’. Verkijken op de weinige kilometers
van deze Skye-loop is eerder regel dan uitzondering.
Voordat de loop via de zoals het er nu naat uitziet enige veerbootovertocht kan worden aangedaan, start de
route stage 2 via een detour. Borden als singel lane en
road liable to flooding (de weg ligt 4.5 meter boven zeespiegel) luisteren in het begin van de panoramarondweg de kust op. Met oceaaninhammen en bijna langs
de Harry Potter Glenfinnan Aquaduct is de weg de 1e
kennismaking met de vele smalle stukken wegen, voorzien van passeervakken en met het zicht op de ‘harde’
kust van Schotland. Hier waan je je in niemandsland
en ontvouwd zich een schouwspel van een echte kustweg. De lange rondweg langs de oceaan en twee van
de grotere lochs herinneren nog even aan de Glencoe
bergen. Het tussenstuk waar de overbrugging is tussen
het vaste Schotland en de Hebriden-eilanden ligt tussen de bergflanken en laat nog even zien hoe abrupt
de natuur verandert in Schotland. Met zalmkwekerijen
aan het einde van het loch is het een beetje afgelopen
van de wisselingen van de twee- naar een eenbaansweg. Het is tevens de laatste noot die je in niemandsland en als ontdekkingsreiziger kunt aanschouwen. Als
filmdecorgebied van weer een andere Harry Potter film
komt er een abrupt einde bij de afslag naar de doorgaande weg richting de ferry-oversteek. De keuze om
in het kleine havendorp een pauze te nemen, is snel
genomen. Het schilderachtige dorpje met een hotelrestaurant, compleet met panoramaterras, biedt uitzicht
op de Hebriden-eilanden. Met de wind in de haren krijg
je hier het sublieme gevoel van het stressvrije leven in
de haven.
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Stage 3, 4, 5 & 6
Stage 3

Stage 2 vervolg
De overtocht laat de werkelijk schitterende bergcontouren zien van het vasteland in Schotland. Het rijden in
deze aantrekkelijke bergmassa kan helaas niet, omdat
de route ons voert naar de bestemming van de ferry:
Isle of Skye. Hier liggen wel wegen, alleen de landschappen waar de Isle of Skye bekend om staat zijn
nog moeilijk te zien. De beste manier om de epische
bergen, watervallen en zeekliffen te ervaren, is tijdens
een roadtrip van de oost- naar de westkust. De weg is
in tegenstelling tot het vasteland breed en goed geasfalteerd. Via het knooppunt Portee gaat de route over
de reeks schiereilanden van Skye van het Trotternishschiereiland in het oosten naar het Waternish-schiereiland in het westen en de Black Cuillin Hills-regio in het
zuiden. De Cuillin Hills (Schots-Gaelisch: An Cuilthionn
of An Cuiltheann) zijn spectaculaire rotsige bergen. De
hoogste rotsachtigste bergen van de Cuillin Hills heten de Black Cuillin en de lagere bergen worden Red
Hills genoemd. Een van de 40 National Scenic Areas in
Schotland is de hoogste berg in de Cuillin Hills: de Sgùrr
Alasdair met een hoogte van 992 meter. De invloeden
van Gaelic zijn overal tast- en voelbaar. De rondweg
is niet opgenomen in de Schotse aanbevolen natuurroutes. Die reden ontgaat mij. De klifformaties en een
van Schotlands meest mooie bergpassen liggen hier.
De Quiraing is een bijna buitenaards landschap waar
enorme aardverschuivingen een reeks vreemde kliffen,
grillige pinakels en plateaus hebben gecreëerd. Dat
deze bergpas is opgenomen in de route mag voor zich
spreken. Gemist worden dan Rubha nam Brathairean
(Brother’s Point) en de vuurtoren op het noordelijkste
punt. Maar wat de Quiraing teweeg brengt bij de klim
is fenomenaal te noemen. Dat de film van Macbeth en
Braveheart hier zijn geschoten, spreekt voor zich. De
rest van de dag is het helaas niet mogelijk de beroemde
whiskydistilleerderij, Talisker Distillery en Eilean Donan
Castle te bezoeken.
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De NC500 journey is het antwoord op de Amerikaanse Route 66 en in mindere mate te vergelijken met de
Deutsche Alpenstrasse, Franse Grand Tour des Alpes of Italiaanse Große Dolomitenstraße. De Schotse
NC500 noordkustweg is een eersteklas panoramatourervaring. Officieel begint de weg bij de hoofdstad van
de hooglanden: Inverness. Het mooiste gedeelte van de
NC500 journey en het stuk dat gereden wordt tijdens
stage 3. De route naar het ruige gebied staat synoniem
voor afgelegen, uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en
eenzaamheid. Om dit in perspectief te zetten: zo’n 6000
mensen wonen in dit afgelegen gebied, geheten West
Ross. Het maakt van deze korte route een avontuur
naar de wilderness en het is een fantasy-tour midden
in de natuur. Met zijn vele single-track wegen, enorme
bergen en adembenemende landschappen is stage 3
de heimat en het geeft het beeld van Schotland in optima forma.

Stage 1 & 2

De contouren van het uitzicht met hier en daar een kleine
loch met daarachter de mooiste bergcontouren is een
leaque on it’s own. Hier vindt u ook een van de weinige
bergpassen, aangelegd via dezelfde technieken die voor
de wegaanleg in de Alpen is gebruikt: de Bealach na Bà
(Goidelisch voor pad van het vee) op het schiereiland.
Deze pas overbrugt 626 m vanaf zeeniveau tot vlak onder
de heuvel Sgurr a’ Chaorachain (774 m) en is een van de
wegen in de UK die voor een spektakel zorgen. Via een
aantal scherpe haarspeldbochten en hellingen van om en
bij 20 procent komt wellicht de Hardknott Pass (33%) uit
het Verenigde Koningrijk alleen dicht in de buurt. Bij het
oprijden van deze verraderlijke bergpas staat wederom
een onbekend verkeersbord dat niet Schotten de wenkbrauwen doet fronsen. Het is een goed voorteken dat er
op het 3 meter lange bord te lezen valt: this road rises
to an altitude of 2053 ft with gradiënts of 1 in 5 hairpin
bends. Not advised for learning drivers, very large vehicles or caravans after 1st mile’. Het maakt duidelijk dat
men op dat punt iets heel bijzonders ervaart. Voor onwetende, eigenwijze bestuurders en de lokale bevolking
heeft deze bergpas haar een afschrikwekkende reputatie
en het wordt beschouwd als holy grail of British climbs
Stage 4.

Stage 4.

Geadviseerd als alternatief om richting Ullapool via
een kustweg te rijden, heeft de A832 weinig van een
echte kustweg. Beginnend langs het 24 kilometer lange Loch Marree is dit gedeelte in een ‘first coast’- en
‘second coast’-weg verdeeld. Daartussen en erna rijzen ineens ontzagwekkende en prachtige bergen op.
De schaarse helingpercentagesborden komen weer
in voor Schotse gebruiken grote getallen. Het zicht is
net zo veranderlijk als in de wegdekbreedte. Vooral bij
Loch Ewe waar zich met trots de kleinste legale commerciële distilleerderij stills in Schotland bevindt, zijn
het weer eenbaanswegen met een uitzicht waarvan
men opnieuw niet snapt hoe dit landschap zo kan veranderen, zonder te kort te doen aan de pracht ervan. .

De weg langs Loch Marree is niet te vergelijken met
de buurroute van stage 3 of de Harry Potter kustweg
van stage 2. De westkustweg passeert loch Gairloch en
loch Ewe als sea loch. Een baai met diep water, uitmondend in de Atlantische oceaan. De weg hierna is voor
Schotse begrippen als de Australische Eyre Highway,
de langste weg rechtoor. Bij het dorp Mungasdale zien
we voor het eerst de witte stranden die langs de kustweg landinwaarts lopen.
Via Little Loch Broom, de 20 kilometer lange inham,
komen we uit bij een ander natuurwonder: het corrieshalloch gorge national nature reserve. Een 1,6 kilometer lange kloof waardoor de Droma rivier loopt en haar
naam ontleent aan het Gaelic voor ‘ugly hollow’. Maar
dat ‘ugly’ is zo ver van de waarheid als het maar zijn
kan. Bij het verlaten van de ‘kustweg’ richting Ullapool
komt het walhalla voor sportieve rijders in de wilde natuur om vervolgens uit te komen bij het derde cruisehotel aan de kust via wederom een kleine onbekende weg
ver weg van de NC500
Stage 5
De wilde herten en schapen lopen hier bij het ‘vijfsterren’-hotel rond. Vlakbij ligt het Knockan Crag National
Nature Reserve. Het Knockan Crag National Nature
Reserve is de sleutel tot een verbazingwekkend verhaal van botsende continenten en wetenschappelijke
intriges. De lage klif van Knockan zette de wetenschappelijke wereld in vuur en vlam in de 19e eeuw. Het
onthulde rotsen waarvan men ontdekte dat een plakje
oude rotsen boven op veel jongere ligt
De ongelooflijke mengeling van cultuur, geschiedenis,
architectuur en een ongeëvenaard landschap is na vier
dagen rijden overduidelijk aan het licht gekomen. De
natuurlijke speeltuin gaat verder. Vandaag gaat de route
naar het noordelijkste gedeelte van Schotland. Het sensationele zeezicht is nog enkel te zien tot aan de helft
van de (NC500) route. Onze route gaat landinwaarts en
verlaat de NC500 om via een van de langste wegen van
de Highlands weer aan te komen bij het vierde hotel.
Deze streek is bestempeld als het meest eenzame en
dunbevolkte deel. Toch heeft de A-weg ondanks haar
‘A’-classificatie op veel plaatsen een enkele baan die
weer uitkomt bij het Knockan Crag National Nature Reserve om nog een keer te genieten van het wildleven
Stage 6
Tijdens de laatste stage naar het Gleneagles hotel
bezoeken we het Cairngorms National Park. Dit nationale park herbergt 5 van de 6 hoogste bergen van het
Verenigd Koningrijk. Tel daarbij op de eeuwenoude inheemse bomen, de donderende watervallen en dat het
in het hart van de Highlands ligt. Hier nemen we tevens
afscheid van 6 dagen rijden door de natuurwonderen
van Schotland.

Voordat u gaat inschrijven.....
Deze rit is niet geschikt indien:
er iets anders in de tank gaat dan ongelood
95 benzine.
luxe en spa van de Alpenhotels een must is.
links rijden en het inschatten van opkomend
verkeer niet aan u besteed is.
u eenbaanswegen met passeervakken of
passeerhavens voor de doorstroming irritant vindt.
U uitsluitend hard wilt rijden, want het wegdek en de infrastructuur laten het niet toe om met regelmaat hard door te rijden.
U het een probleem vindt dat de wegen zo
nu en dan aan de zijkant kapotte banden en velgen
kunnen veroorzaken. Opletten is een must i.v.m. de
greppel c.q. zijrand van de weg.
Velgen en banden
Gezien de afstanden, het links rijden, het wegdek en
de geïsoleerde/remote-omgeving waar de route gereden wordt, kijken we of er op verzoek ook velgen en
banden met de bagagewagen mee kunnen. Buiten de
grote steden Glasgow en Edinburg is reageertijd van
de road assistance niet echt snel te noemen.
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Met de fameuze NC500 (North Coast 500) route wordt
geadverteerd omdat het wordt gezien als een tegenhanger van de Amerikaanse route 66. Veel van deze NC500
route staat niet op het rijmenu. In plaats hiervan is er
een upgrade naar wonderland.

cruise to voorwaarden

Inschrijven nu open via www.cruisetose7en.nl
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