
Munro  
Bagging 

Schotland 
Winter

Wild, rauw, spartaans en uitdagend. De winter in Schotland kan 
genadeloos zijn. Maar ook een machtig mooi seizoen om eropuit te 
trekken. De betoverende landschappen, de desolate verwilderde 
gebieden, de dieren in het wild, de rauwe en authentieke berg- en 
klimcultuur – het maakt de Schotse Hooglanden uniek en een absoluut 
walhalla voor winterdingen. Schotland telt 282 Munro’s (toppen die 
hoger zijn dan 3000 voet) die allemaal te beklimmen zijn.

Onder begeleiding van de Mountain Leaders gaan we (bewapend met 
crampons en pickels) zoveel mogelijk winterse Munro’s trotseren, door 
weer en wind. Gegarandeerd fysieke uitdaging, eindeloos veel tips and 
tricks, goede ochtendkoffie, een frisse neus en natuurlijk een hoop lol.



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 6 personen

Dag 1 Reisdag en accommoderen 

De eerste dag is een reisdag naar de Highlands. De avond staat in het teken 
van accommoderen, voorbereiden voor de komende dagen en een goede 
nacht slapen zodat we de volgende dag op tijd op pad kunnen.

Dag 2, 3, 4, 5 en 6 Munro’s baggen 

We starten het programma met een inloopdag, waarbij we aandacht 
besteden aan het de gear, de veiligheid op de berg, bekend raken met het 
materiaal en het terrein om zo de dagen erna optimaal te kunnen genieten 
van de bergen. De dagen erna bouwen we het niveau stapsgewijs op en 
banjeren en klauteren we ons een weg door de Highlands.

Dag 7 Reisdag

Vandaag reizen we terug naar Nederland.

Fysiek ●●●●●
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●●

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●●○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness en een vereiste is om fysiek topfit 
te zijn. Winterervaring is mooi meegenomen. Het (technisch) klimniveau 
tijdens de tochten is maximaal de Schotse “grade 1 en 2” zonder touw.  
Neem bij twijfel over je niveau contact op. 

Ons verblijf tijdens dit avontuur in de Highlands: een in de wildernis gelegen 
privéhut of Schotse Inn. Simpel, maar sfeervoller en gezelliger krijg je het 
niet. Van hieruit gaan we elke dag op pad om ‘fast and light’ de Munro’s te 
‘baggen’. Niet je alledaagse ervaring!



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

TIP!
Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je 
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke 
tarieven. Een winterslaapzak huren kan ook bij Rewild. Vraag naar de 
mogelijkheden.

• Buff en muts
• Waterdichte handschoenen, 

waterdichte wanten en twee paar 
reservehandschoenen variërend 
van dikte

• Zonnebril, bij voorkeur niveau 3/4
• Skibril
• Wandelstokken met wintertellers
• Winterslaapzak tot -10 of -5 is 

ideaal en eventueel een lakenzak
• Slaapmat
• Hoofdlamp met reservebatterijen, 

extra accu of een reservehoofdlamp
• Grote trekkingrugzak (60-80L) en 

kleine waterdichte (!) dagrugzak 
(35-45L)

• Gaiters/gamaschen
• Hardshell jas en broek, bij voorkeur 

meerlaags goretex
• Thermoshirt lang en thermo-

onderbroek lang
• Thermoshirts/merinowolshirts kort
• Midlayers
• Warme (dons)jas, geen gevoerde 

ski-jas
• Wintersokken bijv. Smartwool

• Warme waterdichte bergschoenen 
vanaf niveau C, bij voorkeur 
stijgijzervriendelijk

• Persoonlijke EHBO-kit 
• Fluit
• Waterdichte zakken
• Aluminium deken
• Kleine thermosfles en Nalgene 

bidon 
• Paspoort/bankpas/verzekeringspas
• Persoonlijke spullen, toiletartikelen 

met lippenbalsem en toiletpapier 
(bio degradable) 

• Zonnebrand met UV filter minimaal 
factor 30

• Telefoon
• Extra snacks en lunches
• Kampeerbestek, mok en bakje 
• Vuilniszak
• Handdoek, al dan niet Lightweight 

microvezel
• Eventueel kompas, kaart van 

het gebied met kaarthoes, gps(- 
horloge), power bank met kabels, 
mes/multitool, huttensloffen/ 
slippers en bivybag



Accomodatie
We verblijven in een in de wildernis gelegen privéhut of Schotse Inn met 
aanwezige droogruimte en alle faciliteiten.

Fysiek ●●●●●
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●●

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●●○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness en een vereiste is om fysiek topfit 
te zijn. Winterervaring is mooi meegenomen. Het (technisch) klimniveau 
tijdens de tochten is maximaal de Schotse “grade 1 en 2” zonder touw.  
Neem bij twijfel over je niveau contact op. 

Eten en drinken
Ontbijt en diner is inbegrepen. Makkelijke lunches worden door ons 
verzorgt. Extra veel snacks dienen naar eigen voorkeur zelf meegenomen 
te worden. Vanwege de ruige omstandigheden op de berg in combinatie 
met het weer is in de praktijk nauwelijks de mogelijkheid is om uitgebreide 
pauzes te nemen.





Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 10 mensen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt.  Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling.  

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor 
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de 
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene  
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1195,- per persoon. Dit is inclusief:

• 6 overnachtingen in een hut
• ontbijt, lunch en diner
• 2 Mountain Leaders die je veilig door de Highlands gidsen
• transport ter plaatse met de bus en taxi
• huur Rewild wintergear (crampons, pickel, safety gear)
• een bag vol munro’s

Niet inbegrepen zijn eventuele eigen uitgaven zoals drankjes bij 
horecagelegenheden en het vervoer naar Schotland. 

Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen groepsgewijs gecoördineerd 
door Rewild. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Logistiek ter 
plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


