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Islay Whiskyfestival 2020 

aan boord van de Atlantis 

9-daagse reis van 23 tot 31 mei 2020 

Het eiland Islay, ook wel de koningin van de Schotse Hebriden genoemd, staat het beste bekend om haar 
rokerige whisky's. Alleen al op Islay zijn negen distilleerderijen gevestigd en binnenkort komt daar nóg een bij 
wanneer de Port Ellen weer nieuw leven ingeblazen wordt. Het jaarlijkse Feis Ile Festival inmiddels uitgegroeid 
tot het populairste, zo niet belangrijkste festival voor whiskyliefhebbers. Met het zeilschip Atlantis vaar je 
tijdens deze speciale reis van Oban naar Islay. Het schip legt zo dicht als mogelijk is aan bij de verschillende 
stokerijen, die op de betrokken dag open huis houden en waar allerlei typisch Schotse activiteiten worden 
georganiseerd. Kaartjes voor rondleidingen en proeverijen moet je vooraf reserveren op de website van het 
whiskyfestival. Maar er is natuurlijk ook tijd om een wandeling te maken langs de kust, want die is hier 
spectaculair. 

Zeilschip Atlantis  
Dit sfeervolle zeilschip heeft een traditionele uitstraling en sfeervolle inrichting. Het schip biedt ruimte voor 36 
passagiers, die verblijven in 18 tweepersoons hutten met eigen badkamer waarvan twee met een patrijspoort. 
De overige hutten zijn binnenhutten. Het heeft een zeer ervaren Nederlands-, Engels- en Duitssprekende 
bemanning en een bijzondere uitstraling. 

 
Programma van dag tot dag  
 
Dag 1, 23 mei 2020 Amsterdam – Oban  
Vertrek vanaf Schiphol naar Glasgow waar een bus klaarstaat die je naar de haven van Oban brengt. Vervolgens 
volgt inscheping, vertrek en diner aan boord.  
 
Dag 2, 24 mei 2020 - Bruichladdich  
De Bruichladdich Distillery ligt aan Loch Indaal. Ze produceren 3 single malt whisky's namelijk Bruichladdich, 
Port Charlotte en Octomore en een gin, The Botanist. Vanaf de middag hebben we tevens de beschikking over 
2 busjes waarmee we het eiland over kunnen rijden om iedereen op de juiste plek naar keuze te kunnen 
brengen. 
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Dag 3, 25 mei 2020 - Caol Ila 
We varen langs de kust van Islay en als het lukt dan meren we af bij de 
steiger van Caol Ila. Deze ligt bijna op het terrein van de distilleerderij! 

We bevinden ons in één van de meest afgelegen en schitterende 
gebieden van de Schotse westkust. Islay ligt vlak naast het eiland Jura. 
Deze twee eilanden worden gescheiden door de baai van Islay, Caol-Ila in 
het Gaelic 
 
Dag 4, 26 mei 2020 - Varen en wandelen 
Vandaag staat de distilleerderij van Laphroaig op het programma. Islay 
dankt veel van haar roem aan haar negen distilleerderijen, die miljoenen 
liters vloeibaar goud produceren. Vanwege de diverse belastingen die op 
alcohol geheven worden, wordt wel gezegd dat dit het zwaarst belastte 
deel van Groot-Brittannië is! De drie stokerijen in het zuiden van Islay 
liggen vlak bij elkaar: Laphroaig, Ardbeg en Lagavulin. Ze hebben die 
kenmerkende rokerige geur en smaak die typisch is voor Islay. We leggen 
aan bij Port Ellen en het busje brengt ons bij de stokerij van Laphroaig óf 
we ankeren aan en gaan per zodiac naar wal. 
 
Dag 5, 27 mei 2020 - Bowmore  
De distilleerderij van Bowmore ligt direct tegenover die van Bruichladdich 
en het is goed mogelijk dat we hier naar deze distilleerderij gaan per busje. 
Het is slechts 17 kilometer van Port Ellen verwijderd. Bowmore heeft zich in 1779 als eerste single malt 
whiskydistilleerderij op het eiland gevestigd en is daarmee van één van de oudste distilleerderijen van 
Schotland. 
 
Dag 6 , 28 mei 2020 - Kilchoman 
Vandaag is de open dag van Kilchoman Distillery, de kleinste en enige 
onafhankelijke distilleerderij op het eiland. De distilleerderij ligt aan de 
westkant van het eiland en is gebouwd in de leegstaande gebouwen van 
een nog werkzame boerderij. Houd je van zwaar geturfde whisky's dan 
zit je bij Kilchoman goed, dit is één van de zwaarst geturfde whisky's.  
 
Dag 7, 29 mei 2020 - Bunnahabhain en Jura 
Vandaag zijn de open dagen van Bunnahabhain en Jura en als het even 
mogelijk is proberen we beide distilleerderijen te bezoeken. 
Bunnahabhain wordt momenteel helemaal verbouwd.  De Isle of Jura is 
een opvallend milde en droge whisky, met een licht rokerige smaak en 
geur van honing.  
 
Dag 8, 30 mei 2020 - Ardbeg en verder naar Troon 
Traditioneel wordt het whiskyfestival afgesloten bij de distilleerderij van 
Ardbeg, vlakbij Port Ellen. De distilleerderij wordt momenteel uitgebreid 
in capaciteit. Bij Ardbeg maken ze altijd ene groot feest van de open dag. 

Dag 9, 31 mei 2020 Einde van de reis 
Na het ontbijt word je weer terug naar de luchthaven van Glasgow 
gebracht voor de vlucht naar huis.  
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Reisinformatie 
Reissom:  € 1.345 per persoon  
 
In reissom inbegrepen: Verblijf op basis van volpension aan boord met bemanning in 2-persoonshut met eigen 
douche en toilet, gebruik zodiacs, transfer van de luchthaven naar het schip v.v. op vastgestelde tijd, 2 busjes 
voor vervoer ter plaatse 
 
Niet in reissom inbegrepen: Retourvlucht Amsterdam-Glasgow (boek ik met plezier voor u bij), toegangskaarten 
voor distilleerderijen en activiteiten ter plaatse,  €46,- reserveringskosten per boeking, drankjes aan boord en 
andere persoonlijke uitgaven. 

Transfers worden aangeboden in aansluiting op de volgende vluchten: 
- 23 mei: Amsterdam - Glasgow per KL1473, v. 09.30 - a. 10.00  
- 31 mei: Glasgow - Amsterdam per KL1478, v. 16.55 - a. 19.30  

 

Programma Islay Whiskyfestival 2020 
Helaas is het programma nog niet bekend,maar houd de website in de gaten. Hierop kun je zelf kaarten 
reserveren voor bezoek aan de distilleerderijen en andere activiteiten. 
www.islayfestival.com/distillery-programme  
 

Meer informatie of boeken? 
Neem contact op Teun van Wel, de specialist in whiskyreizen: 
teunvanwel@thetravelclub.nl 
06-44642602  
 
Om te boeken zijn de volgende gegevens nodig: 

• eerste volledige voornaam en achternaam exact zoals deze in het paspoort vermeld staat  
• roepnaam en geslacht 
• geboortedatum 
• adresgegevens en telefoonnummer  
• mobiel telefoonnummer, waar we je ook tijdens de reis op kunnen bereiken 
• thuisblijversinformatie 
• eventuele dieetwensen 

Tevens willen we graag van je weten: wil je de vlucht laten boeken? Zo ja, wil je de KLM vlucht die hierboven 
staat vermeld boeken? Zo nee, wat zijn je wensen? 
Wil je hierbij ook 1 stuk bagage per persoon boeken (€ 50,-)? 
Wil je een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten? 


