
DAG 3 VAN ONS VERBLIJF IN SCHOTLAND : MAANDAG 3/6/2019 

Na een verzorgd Engels ontbijt ,met keuzemenu voor de eitjes ,werden er groepjes 
gevormd om de geplande route te rijden. 

Hans en ik reden samen met Jakke en Gonda,  en Peter en Inge. 

Het zag er bewolkt uit maar de zon deed haar uiterste best om ons te begeleiden. Al snel 
reden we door een adembenemend ,mooi ,groen ,heuvelachtig  landschap .De schaapjes 
keken ons  verwonderd  na. 

In het dagprogramma van Hans en Hubert stelden ze 2 mogelijke bezoeken voor.  

 Balmoral Castle , de zomerresidentie van de Britse Koninklijke  familie en een bezoek aan  
de Royal Lochnagar distillery.  

Het prachtige kasteel  was aan ons niet besteed. De whisky stokerij daarentegen  1 mille 
verder  sprak ons meer aan. 

We schreven ons in  voor de rondleiding. Na een leerrijk bezoek waar we de verschillende 
stappen in het brouwproces van de Royal whisky leerde kennen ,kregen we een glaasje 
aangeboden . 

Even verder plande we een stop voor de middag lunch. Een plaatselijke Burgertent voldeed 
aan onze verwachtingen en zo  begonnen we stilaan aan de terugtocht naar het hotel. 

Na een rit van 270km waren  we terug in het hotel rond  18.30u. Tegen 19.00u. was er  

een verrassingsoptreden van een doedelzakspeler gepland .Het bleek een kranige dame op 
leeftijd ! Ze speelde voor Lov  in de lobby van het hotel enkele nummertjes . 

Bij het avondeten kwamen de verhalen van de dag al snel boven ,want iedereen had zijn 
dag zowat ingedeeld naar zijn keuze .  

De pechvogels  kwamen pas  toe tegen 21.30u . Een  rotor die aan vervanging toe was  en 
een benzinewagen die plots voorverwarming nodig had , had voor de nodige vertraging 
gezorgd . Maar al bij al werden de problemen snel  hersteld zonder verdere schade aan de 
wagens . 

In de bar bleven de meeste vrienden nog nagenieten van een koffie  of thee die steeds na 
de maaltijd klaarstond in de bar . 

We kijken alvast uit naar de rit van morgen . 




