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Algemene informatie

Wie wil er nou niet graag eens golfen in Schotland? The Home of Golf!
Schotland ligt bomvol met prachtige golfbanen. De alom bekende links
courses en de prachtige parkbanen maken van Schotland de échte
golfbestemming bij uitstek. Tijdens deze reis gaan we met een camper
langs een mooie combinatie van verschillende banen. Van minder bekende
parels van banen tot het absolute hoogtepunt, Cruden Bay Golf Club. In
menig lijstje staat deze baan in de top 10 van het United Kingdom en de
Top 100 van beste banen in de wereld. Ook is er, als je gelukt hebt, de
mogelijkheid om de oudste baan ter wereld te spelen, The Old Course.
Starttijden hiervoor boeken is vrijwel onmogelijk maar ze hebben ook een
“Ballot”. Wordt jij ingeloot? Dan wensen we je heel veel succes en zien we je
5 uur later weer tegemoet op de Swilcan Bridge van de iconische 18de hole.

Route overzicht

2



Routebeschrijving

Dag 1 (103 KM)
Vlucht Amsterdam - Edinburgh. We vertrekken om 08.30 vanaf Schiphol en
landen om 08.30 Engelse tijd in Edinburgh. We pikken vervolgens de
Campers op om te reizen naar onze eerste bestemming, Cameron House
Golf Course. Gelegen aan het prachtige Loch Lomond. We worden daar
ontvangen met een lunch en slaan vervolgens om 15.00 af. Na de ronden
genieten we van een warme maaltijd om nog een klein stukje te rijden naar
onze eerste overnachtingsplaats.

Dag 2 (130 km)
In de loop van de ochtend verlaten we de Schotse laaglanden en rijden we
dwars door het Loch Lomond and Trossachs National Park richting de
Pitlochry Golf Club, een baan met prachtige vergezichten gelegen in de
Schotse hooglanden. We lunchen en diner in Pub & Restaurant The Red
Deer en met een beetje geluk zien we vanuit daar nog wat Deer over de
golfbaan wandelen.

Dag 3 (166 km)
Na rustig wakker te zijn geworden vervolgen we onze weg naar de Moray
Golf Club. We parkeren de campers op de parkeerplaats naast de golfbaan
met een eindeloos uitzicht over zee. We spelen 18 holes op deze “hidden
gem”, onze eerste links course van deze trip. Ben je een whiskey liefhebber?
Probeer dan eens na de ronde de golfclubs eigen whiskey; een single malt
Glen Moray. Aangezien we deze avond aan de zee in het stadje slapen raden
wij je aan lekker de stad in te gaan op zoek naar een gezellige pub.

Dag 4 (121 km)
Nu we gewend zijn geraakt aan linksgolf is het tijd om ons te wagen aan
een absolute topbaan, Cruden Bay Golf Club. Persoonlijk mijn nr. 1 golfbaan
die ik ooit heb gespeeld. Deze baan die in alle verkiezingen in de Top 100
van de wereld staat is enorm uitdagend! Prachtig uitzicht over zee, geen
vlak stukje fairway, blinde schoten over metershoge rough en met een
beetje geluk windkracht 10 in je gezicht. Met andere woorden, links golf!
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Dag 5 (170 km)
Afwijkend van andere dagen beginnen we deze dag met een rondje golf op
de 9 holes par 3-4 baan van Cruden Bay, Olaf Course. Vervolgens stappen
we in de campers om iets wat illegaal proberen te overnachten op 100
meter van de eerste tee van The Old Course. Er bestaat een kans dat we
weggestuurd worden but hey, lets try! In de avond eten we gezellig met z'n
allen in een van de leukste pubs van St Andrews, ………. Vergeet je trouwens
niet in te schrijven voor de “Ballot” van de Old Course. Mocht je ingeloot
worden kan je de volgende ochtend vanuit je camper zo de eerste tee op
rollen. (greenfee € 350).

Dag 6 (26 km)
Goedemorgen! Niet ingeloot? No worries we hebben een leuk alternatief;
Ladybank Golf Club. Volgens The Open Champion 1999 Paul Lawrie; “One of
the best heathland golf courses in Scotland and the UK”. Een absolute parel
van een baan om de reis mee af te sluiten.

Dag 7 (60 km)
Helaas zit deze heerlijk trip er alweer op! We rijden vroeg in de ochtend
terug naar Edinburgh om daar de campers in te leveren en het vliegtuig
terug te pakken naar Nederland. Om 09.10 vliegen we vanaf Edinburgh
terug naar Amsterdam waar we om 11.45 landen.
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Ballot

Tijdens deze reis willen we iedereen de kans geven om te spelen op de
prachtige Old Course op st Andrews. Het boeken van tijden voor een groep
van 24 is helaas niet mogelijk. Wat wel kan is dat iedereen zich afzonderlijk
opgeeft voor de “Ballot”. Een loterij waar je jezelf voor opgeeft en met een
beetje geluk wordt je ingeloot. Wees er bewust van dat je £350 greenfee
moet betalen als je wordt ingeloot. Wil je graag meedoen aan de loterij?
Laat het ons weten en dan duimen we met je mee!

Vervoer

De reis vindt plaats in een Fiat Pathfinder Motorhome. Aangezien we vrij
mogen kamperen in Schotland gaan we daar uitgebreidt gebruik van
maken. We gaan op zoek naar de mooiste plekjes! Voor alle specificaties van
ons motorhome check onderstaande fotos.

Let op: je zit en rijdt aan de “verkeerde” kant. De bestuurder zit rechts en we
rijden aan de linkerkant van de weg.
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Kosten

De 7-daagse camperreis is inclusief:

- Retourvlucht Amsterdam - Edinburgh (10KG handbagage inbegrepen)

- Luchthaven transfers in Schotland
- 6 x greenfees
- 3 x lunches
- 3 x diner
- Chemisch toilet chemicals
- Parkeer / kamp kosten / leveling blocks
- Eventueel les “links-golf”
- Huur camper + Travel pack
(Collision damage waiver / 1 extra bestuurder / beddengoed / linnen / kussen / handdoek /
picnic tafel en stoelen)

Kosten: €1599

Eigen kosten:

- Indien geen lid Flying Blue (gratis) - € 50 euro golftas retour
- Boodschappen
- Brandstof
- Boetes
- Overige maaltijden

Optionele kosten:

- Forecaddies / Caddies
- Trolleys / Buggies
- Greenfee The Old Course € 350
- Ruimbagage € 70-90
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