VWG ALKMAAR NORTUMBERLAND / SCHOTSE HEBRIDEN 2018
REISBESCHRIJVING:
Dag 1 (zaterdag 2 juni): Vertrek vanaf Schiphol in de vroege ochtend. Vlucht naar Newcastle.
Vanaf Newcastle Airport met een busje naar Abbs Head, de vogelkliffen net ten Noorden van
de Schotse grens. Na bezoek Abbs Head naar hotel in Seahouses (zie opmerking aan het
eind)
Dag 2 (zondag 3 juni): Hele dag excursie(s) Farne eilanden. Bezoek aan twee eilanden; Staple
Island en Inner Farne. Broedkolonies van papegaaiduikers, zeekoeten, alken kuifaalscholvers
en sterns.
In het haventje van Seahouses zwemmen vaak eidereenden met jongen. Overnachting in
hotel Seahouses.

Dag 3 (maandag 4 juni): Na ontbijt uitchecken hotel. Met een busje rijden we naar Holy
Island, een eiland dat alleen bij eb bereikbaar is. Daarna met de bus door naar Schotland
voor een bootexcursie rondom Bass Rock (geen landing). Bass Rock is één van de grootste
broedkolonies van jan-van-genten in de wereld.
Na Bass Rock naar hotel in Edinburgh of Glasgow.
Dag 4 (dinsdag 5 juni): Een reisdag, maar wel een hele bijzondere. Treinreis van Glasgow
naar Oban via de West Highland Line. Deze lijn staat bekend als één van de mooiste
treinreizen van Europa. Vanuit Oban nemen we de ferry naar het eiland Coll. Overtocht
duurt zo’n twee en half uur, waarbij we langs het eiland Mull varen. Onderweg kans op
zeearenden, diverse zeevogels (noordse pijlstormvogel, ijsduiker, zwarte zeekoet) en
zeezoogdieren.
Aankomst in Bunkhouse Coll, waar we drie nachten verblijven. Avondwandeling over het
eiland. Coll is hét kwartelkoningen eiland van Groot Brittannië. Ongeveer 10 procent van de
Britse populatie broedt hier.
Coll Algemeen: Coll is één van de eilanden van de Binnen Hebriden. Het eiland heeft 200
vaste inwoners en daardoor beperkte voorzieningen. De beste manier om je te verplaatsen is
per boot. We hebben op dag 5 en 6 een boot beschikbaar waarmee we diverse andere

eilanden in de omgeving zullen bezoeken. De volgorde en mogelijkheden zijn enigszins
afhankelijk van het weer.
We verblijven in het Coll Bunkhouse dat we volledig voor onze groep hebben afgehuurd. Het
is een modern nieuw gebouw, maar het enige nadeel is dat de slaapplekken zijn verdeeld
over drie grote kamers (twee keer zespersoons, één keer vierpersoons). Indeling moeten we
ter plaatse regelen.
Dag 5 (woensdag 6 juni): Dagexcursie per boot naar Staffa en de Trehnish Isles. Staffa is
beroemd vanwege zijn basaltgrotten. De grootste is Fingal’s Cave. We zullen hier een aantal
uur aan land gaan.

’s Middags bezoeken we de Treshnish Isles, een groep kleine eilandjes, waar we zullen
landen op het eiland Lunga. Op Lunga broeden papegaaiduikers, alken, zeekoeten,
kuifaalscholvers. Maar ook kleinere aantallen noordse stormvogels en grote jagers.
Terug op Coll kunnen we in de avond langs de kust nog op zoek gaan naar otters.
Dag 6 (donderdag 7 juni): Dagexcursie ‘Coastal and Pelagic Exploring’. Natuurlijk hebben we
bij iedere overtocht kans om ook dolfijnen of zelfs walvissen te zien. En in juni verschijnen de
eerste reuzenhaaien in het gebied. Maar vandaag gaan we speciaal op zoek naar deze
dieren. We bezoeken enkele prachtige baaien en lagoons waar zeehonden verblijven. Als het
weer het toelaat gaan we ook verder de zee op. Hier komen we zeker de noordse
pijlstromvogels tegen die in de omgeving broeden en jan-van-genten op zoek naar voedsel.
Dag 7 (vrijdag 8 juni): Na het ontbijt en nog een ochtendwandeling op het eiland, nemen we
om 11:00 uur de ferry terug naar Oban. Opnieuw varen we door de zeestraat tussen Mull en
vaste land van Schotland. En ook nemen we weer de West Highland Line om met de trein in
Glasgow te komen. Hotel in Glasgow.
Dag 8 (zaterdag 9 juni): Vliegen van Glasgow naar Amsterdam.
Noot: omdat er op zaterdag een nieuwe groep in Newcastle aankomt, gaat de reisbegeleider
van Delta Safari vrijdagavond of zaterdagochtend door naar Newcastle.

Prijs: Basisprijs is €1375,- per persoon. Dit is de prijs die geldt op het moment van schrijven
(20 januari) en voor de mensen die zich op dat moment al bij Rob hadden aangemeld.
Vanwege de mogelijke stijging van vliegtuig- en treinprijzen na deze datum, zal de prijs voor
nieuwe aanmelders mogelijk wat hoger liggen. (op aanvraag).
Bij alleengebruik van hotelkamers (geldt niet op Coll) geldt een toeslag van €240,- .
Maaltijden: Bij de reis is alleen het ontbijt inbegrepen.
In Seahouses en de grote steden zijn voldoende eetgelegenheden in diverse prijsklassen in
de directe omgeving van de hotels te vinden. Op Coll is één hotel waar we in ieder geval één
avond kunnen gaan eten. De andere dagen op Coll kan de reisbegeleider tegen een kleine
bijdrage voor de maaltijden zorgen. Dit overleggen we voorafgaand aan het verblijf op Coll.
Aantal deelnemers: We gaan nu uit van minimaal acht deelnemers. Vanwege de capaciteit
van de excursieboot op Coll is het maximum aantal deelnemers nu 12 personen.
Voor de prijsberekening is acht personen aan de krappe kant, maar we wilden graag
dezelfde prijs kunnen aanbieden als bij het eerdere prijsvoorstel. De VWG Alkmaar gaat de
reis daarom ook nog aanbieden bij de VWG Zuid-Kennemerland.
Opmerking Hotel Seahouses: In principe overnachten we in Seahouses in Hotel Bamburgh
Castle Inn. Hier hebben we een reservering staan, maar deze moeten we aanpassen
vanwege de wijziging van het programma (zaterdag/zondag ipv zondag/maandag). Als er
minimaal acht mensen geboekt hebben gaan we een nieuwe reservering maken. Dit is
echter afhankelijk van beschikbaarheid op zaterdag. Mogelijk moeten we een aantal kamers
in een dichtbij gelegen hotel bijboeken.
Informatie via internet:
Hotel Seahouses: http://bamburghcastlehotel.co.uk
Bunkhouse Coll: http://collbunkhouse.com
Farne eilanden: https://www.nationaltrust.org.uk/farne-islands
Bass Rock (video): https://www.youtube.com/watch?v=EOQsVog9LXs
Lokale vogelclub Argyll (over Coll en Tiree): http://argyllbirdclub.org/?page_id=111

