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Scotland’s Classic Splendours 

Tijdens deze klassieke rondreis per luxe trein kunt u genieten van de charme en de romantiek van 

Schotland. De Belmond Royal Scotsman neemt u mee door het schitterende landschap van de Schotse 

Hooglanden, langs romantische kastelen, met heide begroeide heuvels, historische slagvelden en bij-

zondere distilleerderijen. Onderweg wordt dagelijks gestopt voor unieke excursies. ‘s Nachts staat de 

trein stil op een station, waardoor u heerlijk kunt slapen. De stewards aan boord zorgen ervoor dat het 

u aan niets ontbreekt tijdens deze bijzondere ‘cruise on rails’.
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Dag 1 – Edinburgh - Keith

De Belmond Royal Scotsman vertrekt in het begin van de middag 

vanuit Edinburgh. De trein reist richting het noorden en passeert 

de prachtige brug ‘Forth Railway Bridge’, die ook wel wordt gezien 

als het achtste wereldwonder. Genietend van uw ‘afternoon tea’ 

vervolgt de Belmond Royal Scotsman haar weg door Fife en over de 

Tay Bridge. En nadat de stadjes Arbroath, Montrose en Aberdeen ge-

passeerd zijn, arriveert u in het marktplaatje Keith. ‘s Avonds geniet 

u van een informeel diner. Overnachting aan boord.

Dag 2 - Keith - Kyle of Lochalsh

Na het ontbijt vervolgt de trein zijn weg naar Inverness. Tijdens de 

lunch aan boord rijdt u richting Kyle of Lochalsh, één van de mooiste 

treintrajecten van Groot Brittannië. In het pittoreske dorpje Plockt-

on bestaat de mogelijkheid om per boot zeehonden te gaan spotten 

en te genieten van het prachtige uitzicht over de baai. 

Vervolgens staat een wandeling op het programma, Woodland Walk. 

Deze wordt afgesloten met een traditonele Highlands Welcome in 

het Plockton Hotel. Na het formele diner in de trein kunt u vervol-

gens relaxen en genieten van een drankje in de bar.

Dag 3 - Kyle of Lochalsh - Boat of Garten

Geniet voor het ontbijt van een heerlijke wandeling over de brug die 

het vaste land met het eiland Skye verbindt of neem een kijkje bij 

het Eilean Donan Castle. Na het ontbijt rijdt u terug naar Inverness. 

In Garve stapt u van boord voor een rondleiding door de Glen Ord 

distilleerderij, één van de oudste distilleerderijen van Schotland 

(1838). U vervolgt de treinreis verder richting Carrbridge waar 

Ballindalloch Castle bezocht wordt, één van de meest romantische 

kastelen van Schotland. Eindpunt van vandaag is Boat of Garten. Na 

het informele diner is er entertainment in het barrijtuig.

Programma
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Dag 4 - Boat of Garten - Dundee

De dag begint met een excursie naar Rothiemurchus Estate waar 

u diverse activiteiten kunt ondernemen zoals kleiduifschieten, een 

wandeling onder leiding van een gids door het prachtige landschap 

of heerlijk ontspannen bij het haardvuur. U gaat terug aan boord van 

de trein in Kingussie. 

Tijdens de lunch reist u verder door Blair Atholl en Pitlochry naar 

Dunkeld vanwaar een bezoek aan Glamis Castle op het programma 

staat. In Perth keert u terug in de trein voor een formeel diner. De 

trein staat ‘s nachts stil in Dundee.

Dag 5 - Dundee - Edinburgh

Na het ontbijt vertrek uit Dundee. In de loop van de ochtend aan-

komst in Edinburgh waar uw reis eindigt.

Programma
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Belmond Royal Scotsman, a Belmond train, Scotland 

Uw trein

Stap aan boord van de Royal Scotsman en beleef de buitengewone service en grandeur van 

deze bijzondere en zeer luxe trein. Geniet in de twee sfeervolle restaurants van culinaire maaltijden, 

de bijzondere whisky’s en Schots entertainment in de bar, de prachtige uitzichten vanaf de 

Observation Car en het open balkon achterin de trein. 

U reist met slechts 40 medepassagiers die allen verblijven in luxe uit-

geruste, mahonie-beklede privé-compartimenten met eigen badka-

mer. Onderweg wordt dagelijks gestopt voor exclusieve activiteiten. 

Gedurende de nacht rijdt de trein niet, zodat u goed kunt slapen. 

Een wereldprimeur is het Bamford Haybarn Spa-rijtuig, dé perfecte 

garantie voor ultieme ontspanning



6

Reisinformatie
Aansluitende vluchten KLM 

KLM vliegt dagelijks meerdere keren tussen Amsterdam en Edinburgh waarvan enkele perfect 

aansluiten op de vertrek- en aankomsttijden van de Belmond Royal Scotsman. Wij zullen de vluchten 

van uw keuze graag reserveren. Desgewenst reserveren wij ook privé-transfers in Edinburgh tussen 

luchthaven en station.

Pre-tour Gleneagles hotel 

Beleef Schotland in luxe & Stijl - Het Gleneagles Hotel & Belmond 

Royal Scotsman. 

Maak uw treinreisavontuur met de Belmond Royal Scotsman nog 

specialer door uw reis te beginnen met een verblijf van 3 nachten 

in het schitterende en zeer luxe 5* Gleneagles hotel. Ga op verken-

ningstocht per landcruiser en speel golf op de wereldberoemde 

golfbanen van het Gleneagles hotel. Speelt u geen golf….dan biedt 

het hotel genoeg andere bijzondere activiteiten. Vervolgens wordt 

u naar Edinburgh gebracht, waar u de tijd heeft om deze gezellige 

en historische stad te verkennen. In Edinburgh overnacht u in het 5* 

Balmoral hotel. Dit hotel ligt bij het station, waarvandaan de volgen-

de ochtend uw Royal Scotsman treinreis naar keuze vertrekt.

DE HOTELS

Gleneagles Hotel, 5*

Dit kasteelachtige 5* resort ligt te midden van glooiende heuvels, 

die de ideale achtergrond bieden voor de 4 golfbanen op het ter-

rein: The PGA Centenary, National Golf Academy, The King’s Course 

en The Queen’s Course. Alle 232 kamers, inclusief suites, zijn luxu-

eus ingericht en beschikken over een badkamer, haardroger, badjas 

en slippers, telefoon, internettoegang, televisie met DVD speler, 

minibar, thee en koffiefaciliteiten en roomservice. 

In de ochtend wordt een uitgebreid Schots ontbijt geserveerd. In 

het Gleneagles Hotel bevinden zich vier zeer goede restaurants, 

waaronder Andrew Fairlie, dat is bekroond met een Michelin-ster. 

In de Club kunt u deelnemen aan fitnesslessen. Verder beschikt het 

hotel over 2 zwembaden, een sauna, een stoombad, een fitness-

ruimte, een hot tub en een massage salon. Tevens biedt het hotel 

verschillende activiteiten aan als off the road jeep safari’s, kleidui-

ven schieten, vissen, paardrijden en falconry.

Balmoral Hotel 5*

Het 5* Balmoral Hotel bevindt zich direct in het centrum van Edin-

burgh aan de beroemde winkelstaat Princess Street. Het Waverley 

Station treinstation, waarvandaan de Belmond Royal Scotsman ver-

trekt, ligt op 3 minuten lopen. De check in voor de Royal Scotsman 

is dan ook in dit hotel. Het hotel beschikt over 167 kamers en 20 

suites. Allen schitterend in Schotse stijl ingericht met ruime marme-

ren badkamers. Verder beschikt het hotel over een zwembad, een 

fitnessruimte en een restaurant met een Michelinster, The Number 

One. Bij Brasserie Prince van Alain Roux heerst een informele sfeer. 

In Prince Bar kunt u genieten van heerlijke cocktails en bezoek The 

SCOTCH Bar, waar u kunt kiezen uit meer dan 500 soorten Schotse 

whisky. In The Balmoral Spa vindt u een sauna, Turks stoombad, 5 

behandelkamers en een fitnesscentrum.
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Programma Pre-Tour

Dag 1: Amsterdam – Edinburgh

Vanuit Amsterdam vliegt u rechtstreeks met KLM naar Edinburgh. 

Bij aankomst volgt de privé transfer (ongeveer 1 uur) naar het 

schitterende 5* Gleneagles Hotel, waar u de komende 3 nachten 

verblijft in een Manor room. Na aankomst is de rest van de dag ter 

vrije besteding. Geniet ’s avonds van een heerlijk diner in één van de 

restaurants. Indien gewenst maken wij alvast een reservering voor u. 

Vooral het Michelin sterren restaurant dient u ruim van te voren te 

reserveren. (-,-,-)

Dag 2 en 3: Gleneagles Hotel, dag ter vrije besteding

Dag ter vrije besteding. Relax in het zwembad en de sauna of maak 

een afspraak in het luxe Spa & Wellness centrum. Bent u Golflief-

hebber? Breng dan de dag door op één van de wereldberoemde 

golfbanen van het hotel. Indien gewenst kunt u gebruik maken van 

de services van een caddy. Golfclubs en schoenen kunt u ter plaatse 

huren. Wij informeren u graag over de prijzen.

Verder biedt het hotel allerlei andere activiteiten aan zoals; 

• Falconry (ong. 1 uur) - Gleneagles is de thuisbasis van 

 ‘The British School of Falconry’ en een schitterende plek 

 om alles te leren over deze prachtige roofvogels. 

• Kleiduiven schieten (ong. 1 uur) - 

 Kijk of het u lukt om de vliegende schijfjes te raken. 

• Paardrijden

• Landrover excursie

• Wandelen en fietsen

Heeft u interesse? Wij infomeren u graag over de prijzen. 

Lunch en diner zijn op eigen gelegenheid. (O,-,-)

Dag 4: Privétransfer naar Edinburgh, 5* Balmoral hotel

Na het ontbijt checkt u uit en volgt de transfer naar Edinburgh. U 

vernacht 1 nacht in het luxe 5* Balmoral hotel. Na aankomst is de 

rest van de dag ter vrije besteding. Lunch en diner zijn op eigen 

gelegenheid. Het Belmond Hotel beschikt ook over een Michelin 

sterren restaurant. Indien u hier wilt dineren adviseren wij u om 

ruim voor aankomst een reservering te maken. Wij doen dit graag 

voor u. (O,-,-)

Dag 5: Aanvang Belmond Royal Scotsman treinarrangement

Vandaag begint uw treinreisavontuur met de beroemde Belmond 

Royal Scotsman. De check in en het afleveren van de bagage ge-

schiedt in het Balmoral Hotel, waar u heeft overnacht. Vervolgens 

stapt u, aan het begin van de middag, aan boord van de trein. (O,-,-)

Na afloop van uw Belmond Royal Scotsman treinreis:

Wanneer u na uw luxe treinreis in de loop van de ochtend aankomt 

op het station van Edinburgh volgt de privétransfer naar de lucht-

haven van Edinburgh, waarvandaan u met de KLM rechtstreekse 

terugvliegt naar Amsterdam.

Arrangementsprijs Pre-tour: op aanvraag 

NB. Het programma kan geheel naar wens aangepast worden en 

kan eventueel ook na uw treinreis geboekt worden.
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Reissom vanaf 8.698,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een 1- of 2-persoons compartiment. 

De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de koers op het moment van boeken en de beschikbaarheid aan boord. 

Aan boord bevinden zich 2 éénpersoons compartimenten.

* Op deze data wordt ook een aangepast programma aangeboden: ‘Scotch Malt Whisky Trail’ arrangement

Ander type cabin: 

Toeslag 2-persoons compartiment voor alleengebruik: op aanvraag. 

Vertrekdatum: diverse data in 2023  

Reisduur: 5 dagen 

Trein: Belmond Royal Scotsman 

Prijsinformatie
Scotland’s Classic Splendours

Vertrekdata 2023

17*, 24 april v.a. 8.698,-

1, 8, 22 mei v.a. 8.698,-

5, 9, 23* juni v.a. 8.698,-

3, 10, 19*, 24 juli v.a. 8.698,-

7, 11, 21, 28 augustus v.a. 8.698,-

11, 18, 25 september v.a. 8.698,-

2*, 12 oktober v.a. 8.698,-
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• 5-daagse treinreis met de Belmond Royal Scotsman

• Alle maaltijden, wijnen, alle andere (alcolholische) drankjes

• Alle excursies tijdens de reis

Niet inbegrepen: Vluchten Amsterdam - Edinburgh • Reis- en/of annuleringsverzekering • Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage à € 5,- p.p. • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


