
Munro  
Bagging 

Schotland 
zomer

Een week lang Munro’s baggen in de highlands! Munro’s baggen… say 
what? Schotland telt 282 Munro’s (toppen die hoger zijn dan 3000 
voet) die allemaal te beklimmen zijn. Aan ons de taak om een week lang 
Munro’s af te vinken. Lees: verre uitzichten of dichte mist (je weet het 
nooit in Schotland…), ruigheid alom en paadjes en graatjes naar de top. 
Hiervoor reizen we af naar de wilde bergnatuur rond Glencoe. Dit is hét 
gebied voor een aantal Schotse klassieke Munro’s zoals de Bidean nam 
Bian en Buachaille Etive Mor. 

We verblijven tijdens dit avontuur in de Highlands zoals de Schotten het 
doen: in een Schotse mountain hut. Van een hoop gemakken voorzien, 
en toch ondergedompeld in de wildernis. Sfeervoller en gezelliger 
krijg je het niet. Van hieruit gaan we elke dag op pad om ‘fast and 
light’ de Munro’s te ‘baggen’. Na een flinke dag genieten we van onze 
zelfgemaakte maaltijden. En misschien wel van een dip in de rivier. Alles 
kan in de Highlands! 



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 9 personen - vertrek vanaf 6 personen

Dag 1 en 2 Reisdag en accommoderen 

De eerste dag reizen we af naar de haven bij IJmuiden en varen we naar 
Newcastle Upon Tyne. We wisselen verhalen uit, wandelkaarten kunnen 
bestudeerd worden en na een goede nacht slapen worden we ‘s ochtends 
wakker in het noorden van Engeland. We rijden een aantal uur noordelijk. 
In het begin wat glooiend, later krijgen we de pieken te zien die we gaan 
beklimmen. En natuurlijk een korte stop bij de welbekende “Green Welly”. 
Bij aankomst maken we – bij animo – nog een korte wandeling, gaan we 
lekker eten en maken we ons op voor de eerste Munro morgen!

Dag 3 tot en met 7 Munro’s Baggen  

Deze dagen gaan we lekker Munro’s beklimmen. Op de eerste loopdag 
starten we het programma met een mooie inlooproute om bekend raken 
met het terrein en zo de dagen erna optimaal te kunnen genieten van 
de bergen. De dagen erna hiken en klauteren we ons een weg door de 
Highlands en nemen we het er lekker van. In Schotland weet je nooit 
wat de omstandigheden doen door de wisselvalligheid, maar één ding is 
gegarandeerd: het is prachtig. ’s Avonds slapen we in de hut, maken we 
lekker eten klaar en genieten we rozig na van de dag. De volgende dag 
heeft namelijk weer mooie nieuwe avonturen voor ons in petto. Als kers 
op de taart gaan we ook een avond tussen de Schotten eten in de fameuze 
Claichaig Inn, de optimale beleving!

Dag 8 Reisdag

Op de laatste dag is het tijd voor de terugreis naar Nederland. We laten 
de Highlands (helaas) achter ons, maar rijden voldaan terug naar de haven 
bij Newcastle Upon Tyne. We pakken de boot terug en komen de volgende 
ochtend aan in IJmuiden.

Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●●○
Wildlife ●●○○○

Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness en het is belangrijk om fysiek fit 
te zijn. Wandelervaring in steil terrein en ervaring op hoogte is een pré, 
klimervaring niet. Bij twijfel kun je altijd even contact opnemen.



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn de volgende items noodzakelijk:
 
Kleding en schoenen
Geen katoen (katoen onttrekt lichaamswarmte wanneer vochtig en koelt te veel af). 
Idealiter sneldrogend materiaal en/of wol.

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.

• Wandelschoenen (minimaal 
categorie A/B, waterdicht)

• Korte mouwen shirt
• Lange mouwen shirt
• Middenlaag (dunne trui of vest)
• Warme laag (bijvoorbeeld dons)

• Lange wandelbroek
• Wandelsokken (minimaal 2 paar)
• Waterdichte jas
• Waterdichte broek
• Muts

Gear
• Dagrugzak (25-40L)
• Regenhoes voor rugzak
• Waterdichte zakken voor spullen in 

rugzak
• Wandelstokken

• Hoofdlamp
• Slaapzak
• Waterfles/Camelbak/Soft flask 

(minimaal 2L capaciteit)
• Kop/mok (lichtgewicht)

Verzorging
• EHBO-setje (basis set met ten 

minste (blaren)pleisters, aludeken, 
sporttape). 

• Note: De Rewild gids heeft een 
uitgebreide EHBO kit

• Zonnebrand
• Medicijnen (indien van toepassing)

• Toiletspullen (lippenbalsem, 
tandenborstel, etc.)

• Persoonlijke hygiëne items
• Gewone Handdoek
• Kleine vuilniszakjes
• Toiletpapier
• Aansteker

Documenten
• Paspoort
• Verzekeringsdocumenten
• Essentiële (medische) informatie
• Betaalmiddel

Indien gewenst
• Oordopjes
• Klein zakmes
• Camera
• Klein matje om te zitten
• Wetwipes
• Buff

• Handschoenen 
• Gaitors
• Thermosfles
• Zonnebril
• Hutsloffen
• Kleine (sneldrogende) handdoek



Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen groepsgewijs gecoördineerd 
door Rewild (voordeliger). De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. 
We gaan – in principe – met de boot van IJmuiden naar Newcastle. Een 
aangename en gemoedelijke overtocht en een mooie start van onze reis. 
Een andere reisoptie is mogelijk, echter zullen we dit logistiek af moeten 
stemmen. Ter plaatse zullen we veel vanuit de hut of vanuit parkeerplaatsen 
nabij de hut doen. Zo kunnen we maximaal gebruik maken van onze dag 
en zo min mogelijk tijd in de auto spenderen.

Eten en drinken
Maaltijden voor tijdens de reis en op de boot vallen buiten de pakketprijs. 
Ontbijt en diner op bestemming wordt georganiseerd door Rewild, evenals 
thee, koffie en een aangename versnapering. Neem zelf wat extra snacks 
en lunch mee voor op de berg.  Schoon drinkwater is in het gebied en bij 
onze accommodaties rijkelijk aanwezig.



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 9 personen 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 
annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €950,- per persoon. Dit is inclusief:

• 6 overnachtingen in een hut
• Ontbijt en diner
• Een maaltijd in de fameuze Clachaig!
• Rewild mountain leader
• Onvergetelijke Schotse ervaringen!

Niet inbegrepen zijn persoonlijke uitgaven, consumpties ter plaatse, 
snacks en lunch voor tijdens het lopen, je vervoer naar Schotland en een 
bergsportverzekering. Tip: deze verzekering kan bij de NKBV worden 
afgesloten  

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


