FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Isle of Skye, Schotland
Land: Verenigd Koninkrijk
Route: Twee delen van de Skye trail, route van Jolanda Linschooten in Duirinish
Aantal wandeldagen: ± 8 dagen
Reisperiode en condities: Mei-juni
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Dag 1:

Vlucht naar Edinburgh

Dag 2: -

Trein en bus naar Skye (details zie bereikbaarheid)

Dag 3: -

Wandelen van Duntulm hotel naar Rubha Hunish en zeehondjes spotten op de
noordelijkste landtong van Skye, genieten van de zonsondergang vanuit de bothy
Van Skye naar Flodigarry langs de kliffen
Tent opzetten aan the Quiraing en wandeling op benedenpad zonder rugzak

Dag 4:

Deel 1 van de Trotternish ridge

Dag 5: -

Deel 2 van de Trotternish ridge

-

Rondwandeling aan the Old Man of Storr

-

Bus via Portree naar Dunvegan

Dag 6: -

Dunvegan – Orbost en eerste dag van tocht Linschooten
Langs de kust via Macleod’s Maidens naar bothy in Glen Ollisdal

Dag 7: -

Van bothy naar Dunvegan met optioneel één van Macleod’s Tables

Dag 8: -

Bus via Portree naar Sligachan

-

Door de regen hebben we daar enkel avondwandeling gemaakt, anders één van
de makkelijkere toppen van de Cuillins, gezellige (whisky-)bar in Sligachan

Dag 9: -

Via de vallei en Sgurr na Stri naar Loch Coruisk

Dag 10:

Via the bad step de kust af naar Elgol – zeehondjes en de ganse dag een machtig
uitzicht

Dag 11:

Bus en trein naar Edinburgh
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Dag 12:

Sightseeing in Edinburgh

Dag 13:

Terugvlucht

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Vlucht naar Edinburgh
Volgende dag Edinburgh –Skye:
trein van Edinburgh via Perth en Inverness naar Kyle of Lochalsh
bus 51A van Kyle of Lochalsh tot Broadford Post Office, daar bus 52A tot Portree, in Portree
bus 57C naar Duntulm Hotel
Naar 2de deel tocht:
bus 57C van the Old man of Storr naar Portree en bus 56 van Portree naar Dunvegan
Naar 3de deel tocht:
bus 56 van Dunvegan naar Portree en bus 52 van Portree naar Sligachan
Einde:
bus 55 van Elgol naar Kyle of Lochalsh en trein terug naar Edinburgh.
Trein: Scotrail: http://www.scotrail.co.uk/; goedkope tickets op voorhand boeken
Bus: Stagecoachbus op Skye: http://www.stagecoachbus.com/; bus stopt overal (als het
veilig is) op route om mensen op te pikken of te laten uitstappen
Liften wordt aangeraden.

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
http://www.walkhighlands.co.uk/skye/
Bergtochten in Schotland, Wales & Engeland van Jolanda Linschooten
Wij gebruikten Ordnance Survay Explorer Maps, schaal 1:25 000:
407: Skye – Dunvegan
408: Skye – Trotternish & The Storr
411: Skye – Cuillin Hills
Voor mensen die toppen willen doen is de Harvey map van Skye: The Cuillin beter; Harvey
heeft ook een kaart met de volledige Skye trail.

Ervaren terrein- en weerscondities
Van stralend zonnig weer, naar onweer (wat zeldzaam is op Skye), dreigende lucht, mistig
landschap, staalblauwe hemel, compleet uitgeregend worden, een rustdag inlassen om op te
drogen bij miezerregen, om dan opnieuw uit de mist de zon te zien herrijzen, oververhitten
in een brandende zon en de laatste ochtend in de regen de tent op te ruimen.
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Vaak heel drassig terrein. Duidelijke paden in de vallei van the Cuillins en richting Elgol en
aan de toeristische trekpleisters.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Is een zeldzaamheid

Bevoorrading (voeding en water)
Bevoorrading in Portree, waar we telkens moesten overstappen met de bus. Daar zijn een
bakker, een groot en klein Coop warenhuis en een outdoorshop waar we fuel kochten.
In Dunvegan is een bakkerijtje en een kruidenierswinkeltje. Op de camping zelf is geen
winkel.
Ook in Broadford en Kyle of Lochalsh is een Coop. Wij kochten smidge tegen de midges in de
apotheek aan de bushalte in Broadford.
Water: Voor de eerste avond aan Rubha Hunish hebben we het bij mensen ‘thuis’ gevraagd.
Er staat een waterreservoir met regenwater aan de ‘the Lookout’ bothy.
Als je iets afdaalt van de bergkam, kom je vaak aan bronnetjes. Anders zijn er vaak riviertjes.

Overnachting + nuttige links
Bothy aan Rubha Hunish, tent aan/op Quiraing, tent op de Trotternish ridge, Camping in
Dunvegan, kampeerplek op de kliffen aan Macleod’s Maidens opgegeven door tekenplaag,
tent aan bothy in Glen Ollisdal, B&B in Dunvegan, Bunkhouse in Sligachan, tent aan Loch
Coruisk (midges!), tent in Elgol vlak aan community center
Link naar de bothies: http://www.mountainbothies.org.uk/bothy-details.asp?bothy_id=24,
enkel The Lookout is aangenaam om in te slapen.

Optioneel: Tips rond materiaal
GPS kan handig zijn in mistig en moerassig gebied, waar recent nieuwe omheiningen
geplaatst werden. Op de Cuillin ridge is een kompas onbetrouwbaar.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Prachtig! Machtige vergezichten bij zonnig weer, ruwe rotsen, kliffen, op hoogte wandelen
en aan beide kanten van het eiland de zee kunnen zien, typische mist met verhulde toppen,
genieten van de zonsondergang. In het spoor van wollige schapen, dartelende lammetjes,
harige hooglandrunderen, hertjes en speurend naar zeehonden, arenden, valken ploeteren
door het moeras.
Overal zeer vriendelijke en hartelijke mensen. Eén op drie auto’s geeft je een lift, ook aan
twee waterkiekens met grote rugzak.
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Enkel de tekenplaag aan Macleod’s Maidens heeft ons ettelijke uren gekost. De midges
zaten vooral aan Loch Coruisk.

Foto’s
Link naar online fotoalbum:
https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/6074073458344122
401
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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