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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: Wester Ross  

Land: Schotland 

Route: The Great Wilderness uitgestippeld door ‘Jolanda Linschooten’. (bestaande route of 

zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 8 

Reisperiode en condities: 10/04/2014 tem 19/04/2014 – Regen, sneeuw, hagel en zon! 

Temperaturen tussen 0° en 12°. ;-) 

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

Zie de wandelgids ‘Bergtochten in Schotland, Wales en Engeland.’ 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Voor 3 personen was de goedkoopste oplossing om via Brussels Airlines naar Edinburgh te 

vliegen en een huurauto te nemen voor 9 dagen. (Budget) 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Bergtochten in Schotland, Wales en Engeland. ‘Jolanda Linschooten’ 

Explorer maps 433 en 435. 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Niet voor beginners!  Ervaring met kompas, kaart, gps zeker nodig.  Het weer is dermate 

wisselvallig dat je een aantal reservedagen dient in te plannen. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Geen. 
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Bevoorrading (voeding en water) 

Zuivere bergriviertje à volonté.  Enkel op het beginpunt, Kinlochewe, mogelijkheid om 

voeding in te slaan.   

Overnachting + nuttige links 

Bivak + Shenavall Bothy 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Waterdichte kledij noodzakelijk en een tent die je in de regen kan opzetten! (Wat bij onze 

Marmot-tent niet het geval was.  Eerst moest je de binnentent opzetten vooraleer je de 

buitentent erop kon zetten. 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:       (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, 

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Geweldig mooi onherbergzaam gebied!  Laat je opnieuw met een nederige blik naar de 

natuur kijken. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/107305559059552480308/albums/6004411915198710

049 

 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 

 


