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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: Cairngorms National Park   

Land: Verenigd Koningkrijk 

Route: Zelf uitgestippeld (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 3 

Reisperiode en condities: Begin maart, winterse condities 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

 

Dag 1: Sugar Bowl � Hutchinson Memorial: 16km, 1000m stijgen, 900m dalen. 

Dag 2: Hutchinson Memorial � Corrour: 15km, 300m stijgen, 450m dalen. 

Dag 3: Corrour � Sugar Bowl: 15km, 550m stijgen, 500m dalen. 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Met de auto via de Chunnel 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

OS LR 036 Grantown - Aviemore - Cairngorm Mountains (1:50.000) 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Dag 1: verijst en besneeuwd alpien terrein met whiteouts en zware westenwind. 

Dag2: Toendra zonder paden, bewolkte dag. 

Dag 3: Mengeling van toendra, verijst/besneeuwd terrein en rotsige bergpaden. Regenachtig 

weer. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

geen 
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Bevoorrading (voeding en water) 

Voedsel voor 3 dagen, water uit smeltwater. 

 

Overnachting + nuttige links 

Eerste en laatste nacht in het Youth Hostel in Aviemore en twee nachten in bothies 

(Hutchinson Memorial en Corrour) 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:  

• Zeker GPS voorzien want de zichtbaarheid is vaak erg slecht. 

• Skistokken en sneeuwschoenen 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Prachtige natuur, maar in deze omstandigheden enkel voor ervaren trekkers. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/5995864448571481

649 en http://youtu.be/wIgExEG7zwA (filmpje) 

 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: 

http://hikingadvisor.files.wordpress.com/2014/03/verslagcairngorms_dietervanholder.pdf 

 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 dietervanholder@hotmail.com  

(geef hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 


