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Kampeertoch 

Arran  

 

6 daagse kampeertocht in Schotland                                                                           

Periode: mei t/m oktober                                                                                                                                      

Verblijf: een nacht in hotel/B&B en 4 nachten kamperen                         

Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 8.                                           

Zwaarte: Voor deze tocht dien je te beschikken over een redelijk 

conditie. De dagtochten zijn van beneden gemiddelde lengte. De 

hoogteverschillen zijn klein.  Lopen over Arran is met regelmaat padloos 

en vochtig. Het is technisch eenvoudig. Houd er rekening mee dat de 

uren die je loopt, mits anders aangegeven, met een zware rugzak zijn. Zie 

voor meer informatie ook het kopje 'de inspanning'. Voor vragen neem 

gerust contact op. 

In het kort: Zes daagse zwerftocht op een Schots eiland. Arran wordt 

ook wel Schotland in het klein genoemd. Hier vind je alle facetten van 

Schotland:  ruige kust, het eiland gevoel, highlands, kliffen, moors, 

afgelegen dorpen, kastelen en dat allemaal in een landschappelijk zeer 

fraaie setting. De eerste nacht slapen we in een hotek/B&B in de buurt 

van Ardrossan. De volgende dag pakken we de boot naar Arran. Het 

programma staat niet vast. Vast staat wel dat we kris kras over het eiland 

trekken. Mogelijke hoogte punten: herten zien, Goatfell (hoogste berg 

van Arran) beklimmen, whiskey proeven in een pub, een horsshoe 

wandelen maken en zeehonden of zelfs dolfijnen spotten langs de kust.  



Dag tot dag:                                                                                                                          

(1) Je reist via bv Glasgow airport en daarna met de trein naar de 

westkust. We verzamelen in een hotel of B&B in de omgeving van 

Ardrossan. Na het diner gaan we de gezamenlijke spullen verdelen.                                                                                                                          

(2) t/m (5):  Na aankomst met de ferry in Brodick nemen we de bus 

naar de start van onze verkenningstocht. Vanwege de goede 

busverbindingen op het eiland zijn we in staat een tocht langs de 

'highlights' te maken. Vanuit het zuidelijk gelegen Blackwaterfoot loopt 

een pad noordwaarts. Hier ligt een fraaie basalt berg. Jan van Genten 

duiken hier in de zee op zoek naar vis. Even verder is de  Kings Cave, 

omgeven met legenden. Landschappelijk is deze plek alleen al meer dan 

het bezoek waard. Trekken we vanaf hier verder landinwaarts dan 

kunnen we kamperen bij een hooggelegen bergmeer. Direct daarnaast 

kun je een gemakkelijk horsshoe wandeling volgen. Aangekomen op het 

hart van het eiland sta je oog in oog met een perfect gevormde vallei: 

Glen Iorsa. Met een beetje fantasie kan je je voorstellen hoe de gletsjer 

deze kom heeft uitgesleten. Verder noordwaarts komen we uit bij de 

whiskey stokerij van het eiland. Een kop thee gaat er daar prima in. Op 

weg naar het noorden komen we langs Lochranza en zijn kasteel. We 

ronden de Cock of Arran. Heerlijke stille en ruige kust met fantastische 

kampeerplaatsen. Uitgekomen aan de oostkust kunnen we een poging 

wagen de hoogste berg van het eiland te beklimmen. Dit is niet alleen een 

bijzonder fraaie graad wandeling, maar biedt ook uitzicht over een groot 

deel van het eiland. Hebben we dan nog tijd over dan kunnen we een 

korte dagwandeling maken op een klein eiland aan de oostkust: Holy 

Island. Dit eilandje staat in het teken van Boeddhisme.                                                   

(6) Na het laatste ontbijt in de wildernis, lopen we de bewoonde wereld 

in en nemen de boot terug naar het vaste land. 

Inclusief: Tochtplanning, ferry Ardrossan/Brodick vv., begeleiding van 
verzamelpunt op dag een t/m einde trektocht op dag zes, een 
hotelovernachting/B&B op basis van een tweepersoonskamer met 
ontbijt, ferry overtocht vv., vier kampeer overnachtingen, alle maaltijden 
en versnaperingen tijdens de trektocht, gebruik van kookmateriaal en 
lichtgewicht tent, water zuivering, vooraf advies over de aard van de 
trektocht en materiaal.  
 
 
 



Exclusief:  Heen- en terugreis  (indicatie vlucht: Amsterdam/ Glasgow 
vv: €150,- per  persoon.), vervoer ter plekke (behalve de ferry), diner en 
drank in hotel/B&B,  maaltijden op heen- en terugreis, materiaal: 
slaapmat, slaapzak en persoonlijke spullen, vervoerskosten zoals bussen 
op Arran. 
Optioneel: huur van slaapzak €40, slaapmat €15. 
Reissom:   
Vanaf  €450,- per persoon. 
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