WELKOM
AAN
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De familie Mason (Helen, Michael, Joe, Sam, Ben, Tom en Alfie de Borador), heet
u van harte welkom in ons huis en hoopt dat u geniet van uw verblijf in de
prachtige Great Glen van Schotland.
We hopen dat alles naar uw tevredenheid is en zullen u graag helpen als u
vragen heeft tijdens uw verblijf.
We werken al meer dan 30 jaar voor de hulpdiensten (en doen dat nog steeds),
en helpen mensen op de slechtste momenten van hun leven, dus het geeft ons
oprecht plezier om mensen te helpen hun beste tijden te hebben via een
vakantie in Camden House.
Lees de handleiding omdat deze belangrijke informatie bevat

EMERGENCIES:
•

Police, Fire, Ambulance, Coastguard, Mountain Rescue dial 999

•

Spoedeisende gezondheidszorg, bel 111

•

Dierenarts voor noodgevallen : Crown Vets, Glen Nevis Place, Fort William, 01397
702727

•

Pharmacy Lloyds, 52, High Street, Fort William PH33 6AH

•

Eventuele noodsituaties met het huis kunnen bellen / bericht Helen on 07816
882297. Secondary number Michael on 07521 469340

07816882297
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INFORMATIE
Welkomstpakket Wij leveren een gratis verfrissingspakket, zodat u zich
meteen kunt settelen. Wij bieden ook beddengoed, handdoeken,
badmatten, handzeep, vaatwastabletten, theedoeken, keukenrol,
toiletrollen, shampoo, conditioner, body-wash, logs en aanmaakhout.

Over Camden House
Camden House werd in 2019 voltooid en werd ontworpen en gebouwd voor de
zoon van de oorspronkelijke Achnabobane crofting-familie. We hadden het
geluk om in februari 2021 te kopen (dit was tijdens lock-down deel 3, wat het
erg uitdagend maakte, maar uiteindelijk de moeite waard!)
Simon het Hert
Simon het Hert werd aan ons doorgegeven door de vorige eigenaar van Camden
House. Simon is geen trofee, maar in plaats daarvan een permanente
herinnering aan het prachtige hert dat vroeger door het croft-gebied zwierf.
Ons team
Chris is onze glazenwasser en Colin is onze tuinman. Ze komen als het weer goed
is en zullen niet lang duren.
Zavier doet onze was – hij verzamelt en zet zich op dinsdag af in de grote
kofferbak op het terras.
Magda is onze schoonmaker en omschakelorganisator. Ze werkt heel hard om
ons te helpen ervoor te zorgen dat uw vakantie zo goed mogelijk is en zij is
degene die ervoor zorgt dat het huis brandschoon is voordat u aankomt. Er staat
een fooienkast voor haar op de vensterbank van de keuken als je dit wilt doen.
Alle tips gaan rechtstreeks naar haar en haar team.
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Keuken
•

Ovens

Top oven is een ventilator oven maar kan worden omgezet in een magnetron,
(zie opmerking over metalen gerechten) bodemoven is een normale ventilator
oven.
Verwarm de ovens altijd voordat je er iets in doet.
Houd er rekening mee dat als u een hete bak met dampend voedsel van de
bodem naar de bovenste oven probeert te verplaatsen zonder deze voor te
verwarmen, zwaar vocht ervoor kan zorgen dat de veiligheidsschakelaar wordt
ingeschakeld die de ovens uitschakelt / de schakelaar uitschakelt. Neem contact
op met Helen op 07816882297 als dit gebeurt.
•

Opgeheven

Plaats pan/koekenpan op gekozen ring

Indien
vergrendeld
houdt u de vinger
op

de

vergrendelknop
en drukt u op de
bediening van de
gekozen ring

•

Koelkast/Vriezer

De Samsung Amerikaanse stijl koel-vriescombinatie: ijsmachine en gefilterd
drinkwater (rechter schakelaar)
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Ijs
(duw rechts terug)

•

Gefilterd,

gekoeld

drinkwater

Bestek lade

Deze lade is verborgen in de grote bovenste lade naast de ovens. Er is een
vergelijkbare lade in de bovenste eilandlade met kookgerei erin.
•

Keukenmessen

Bewaard in een messenblok aan de achterkant van het werkoppervlak, uit de
buurt van kinderen. Zeer scherp dus correct gebruiken alstublieft
•

Werkbladen

Niet verwarmen of snijden, dus gebruik de snijplank en de houten / vilten
matten die zich in de lade rechts van de kookplaat bevinden.
•

Wijn koelkast

Dit kan koud worden gemaakt voor blanken en kan worden ingesteld op
warmere temperaturen voor rodes. Stel de temperatuur bovenaan in naar uw
voorkeur.

•

Afzuigkap

Zet de afzuigkap aan als je voedsel kookt met sterke aroma's.
•

Eetkamerstoelen en tafel

Er zijn extra eetkamerstoelen in de slaapkamers, breng ze terug naar de
slaapkamers voordat u vertrekt. Ze mogen alsjeblieft niet naar buiten.
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Lounge en Familiekamer
Gebruik te allen tijde

onderzetters voor drankjes, omdat het meubilair vrij gemakkelijk

is. Er zijn tal van reserveonderdelen in de dressoirlades.
Neem geen van de bontworpen mee naar buiten.
Schuif de geopende jaloezieën in de blinde clip en wikkel de kerstbaldas om de
blinde en blinde clip samen, om te voorkomen dat ze in de wind blazen (als de
deuren open zijn)
•

Dressoirs:

Deze bevatten boeken, spelletjes, notitieboekjes, gidsen, noodlantaarns (voor
stroomuitval) Allemaal voor uw gebruik.
•

Tv's

De belangrijkste lounge-tv is op Freesat
De woonkamer (keuken / eetkamer) heeft een internet-tv die kan worden
gebruikt om toegang te krijgen tot uw Netflix, Amazon-account, live tv via iPlayer of om te gamen als u de consoles (en de bijbehorende kabels) hebt
meegenomen. Vergeet niet om uit te loggen van uw accounts voordat u
vertrekt!
•

Wifi

Het WIFI-wachtwoord staat op de router die zich onder de tv in de woonkamer
bevindt.
Er is ook 4G-dekking.
•

Muziek

De Bose-stereo kan worden gebruikt via Bluetooth-koppeling. (Bose Revolve II
SoundLink)
•

Kaarsen

Wees te allen tijde veiligheidsbewust en verplaats de kaarsen niet omdat ze zich
in veilige posities bevinden om geen brandrisico te veroorzaken.
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Verwarming/koeling, Water, Afvoer
•

Warm water

Warm water duurt 2 minuten om door te komen naar de slaapkamerkant van
het huis. We hebben een warmtepomp-ecosysteem, dus als meer dan 5 of 6
personen snel achter elkaar een lange douche proberen te nemen, moet u
voldoende tijd nemen om de tank weer op te warmen.
De regendouches gebruiken een grote hoeveelheid water, dus houd er rekening
mee dat u het warme water gemakkelijk uit de tank kunt afvoeren als u daar
lang blijft.
De kranen zijn hevig! Til de hendel voorzichtig op of heb er spijt van !
(druksysteem )
•

Verwarming

We hebben vloerverwarming door het hele huis die werkt via de ecowarmtepomp. Als u denkt dat de temperatuur niet comfortabel is, kunt u de
voorgeprogrammeerde thermostaten in de kamer (s) die u wilt wijzigen,
overschrijven volgens het onderstaande:

Het systeem is vrij traag om weer op te warmen als je het lager of uitzet.
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Gebruik de houtkachel als u dat wenst. Dit is vooral handig op zeer koude
winterochtenden omdat het echt het hele huis snel verwarmt.
Als je het te warm krijgt, kun je de thermostaten op vorstcontrole zetten door
op de vinkknop te drukken die een klein huis met een sneeuwvlok laat zien.
Vergeet niet om er nogmaals op te drukken om het huissymbool te verwijderen,
zodat de verwarming terugkeert.
Zet de thermostaten niet op zeer hoge temperaturen om te proberen het huis
sneller op te warmen. Dit werkt niet en is niet goed voor het systeem, en het
annuleert de winst die we maken bij het verminderen van onze ecologische
voetafdruk! (om nog maar te zwijgen van de impact op onze kosten en dus
toekomstige prijzen!)
•

Houtkachel

De houtkachel wordt extreem heet. Er is een bewaker, maar let op kinderen en
huisdieren rond de houtkachel wanneer deze wordt aangestoken. U bent van
harte welkom om logboeken uit de log store en aanmaakhout te gebruiken, die
zich in de doos naast de log store bevindt. Er is een tas voor het dragen van
boomstammen. Neem geen houtblokken of ander hout uit de tuin.
•

Zonne

Het huis is zeer goed geïsoleerd en maakt optimaal gebruik van de zon,
waardoor de verwarming minder nodig is. Het kan echter erg warm worden als
het in de zomer de hele dag is opgesloten. Er is een ventilator voor elke
slaapkamer die te vinden is op de bovenste plank van elke kledingkast. Er zijn 2
sokkelventilatoren die kunnen worden gebruikt in de woonruimtes. De
dakramen kunnen worden geopend om het huis af te koelen met behulp van de
lange paal. Het is heerlijk om de deuren wijd open te zetten om het uitzicht te
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maximaliseren. Er zijn deurstops in de mand naast de tv in de woonkamer om te
worden gebruikt om de deuren op hun plaats te houden als winderige en blinde
clips om windschade te voorkomen.
•

Septic Tank

Omdat we zo landelijk zijn, hebben we geen riolering.
Als u iets anders neerzet dan menselijk afval en toiletrol, kan de septic tank
misgaan en dit zal uw vakantie-ervaring verpesten .
Er zijn tassen en bakken voorzien voor iets anders dan toiletpapier. We hebben
afvoeren moeten deblokkeren wanneer iemand babydoekjes en watten in het
toilet legde, dus zorg ervoor dat deze belangrijke instructies worden opgevolgd.
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Veiligheid en beveiliging
•

Ramen- en deurbeveiliging

Laat de sleutels achter in de binnensloten van alle deuren en ramen , zodat ze
niet verloren gaan.
Zorg ervoor dat u vergeet niet om alle deuren die u hebt gebruikt te
vergrendelen wanneer u naar buiten gaat.

Om te vergrendelen moet je de

handgrepen omhoog duwen en vervolgens de sleutel omdraaien.
Er zijn 3 sleutels voor uw gezelschap om te gebruiken voor de hoofdingang, stel
voor dat u er een in het sleutelkastje achterlaat wanneer u naar buiten gaat voor
het geval u er een verliest.
•

Beveiligingscamera's

We hebben 2 werkende beveiligingscamera's. Het zijn beide RING-deurbellen en
ze kunnen de externe gebieden direct rond de in- en uitgangen oppakken. De
camera's op de schijf zijn dummy's en zijn nergens op aangesloten.
•

Kaarsen

Gebruik te allen tijde voorzichtig. Vooral rond kinderen. Verplaats ze alsjeblieft niet
•

Noodsituaties

Er zijn gekoppelde rookmelders, een warmtedetectiealarm in de keuken en een
koolmonoxidemelder.
Er is een EHBO-kit in

de kast van de u tility room.

Er is een blusdeken om panvuren etc aan de zijkant van het eiland te smoren
Er is een brandblusser in de bijkeuken
Branduitgangen zijn via dubbele deuren in elke kamer aan de voorkant van het
huis.
Als er brand is, als het niet veilig is om het vuur aan te pakken, haal dan iedereen
naar buiten en bel onmiddellijk de brandweer op 999.
Het adres is Camden House, Achnabobane Road, Spean Bridge, PH34 4EX
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Bijkeuken
Net als de rest van het huis is er vloerverwarming, wat betekent dat de grote
kast kan worden gebruikt om uw laarzen / jassen in de winter te drogen. Er zijn
ook schoonmaakmiddelen in deze kast als je ze nodig hebt.
•

Was wassen

De wasmachine is eenvoudig in gebruik. We raden u aan het '60'-programma
aan de linkerkant te gebruiken, omdat de andere vrij lang zijn.
U bent van harte welkom om wasmiddel en wasverbeteraar te gebruiken als er
wat in de kast staat. Als u dit gebruikt en het is op, zou het handig zijn als u kunt
vervangen voor de volgende gasten, omdat we niet als routine aanvullen.
•

Wasgoed drogen

Er is een wasmeisje in de bijkeuken, er zijn haringen en een wasmand voor de
buitenlijn, maar als het regent is er een warmtepomp wasdroger. Na elk gebruik
moet u de doorzichtige container in het deurraam eruit halen en het water
legen. Verwijder eventuele pluisjes na elk gebruik om brandveiligheidsredenen.
•

Hondenkast

Er zijn enkele hondenartikelen in de kasten in de bijkeuken, waaronder
reservekommen, voedselopslagdozen, poepzakjes, een staak voor het strand /
de tuin, magische handdoek en een modder-papa. Er is ook een slang pipe aan
de achterkant van het huis voor het wassen van modderige honden als je dat
liever hebt. Je bent van harte welkom om de modder-papa te vullen en mee te
nemen zolang je hem leegmaakt en terugzet voordat je naar huis gaat.
•

Strijkijzer en strijkplank

Deze worden opgeborgen in de bijkeukenkasten.
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Extra bedden
•

Reserve dekens

Er is een reservedeken voor elk bed, te vinden in de kasten in elke slaapkamer.
Deze zijn alleen voor bedden en niet voor honden of om buiten te gebruiken.
•

Noodbeddengoed

Ikf een van de kinderen heeft een ongeluk in hun bed, of als iemand ziek is, is er
een volledige set van dubbele bedden die kan worden gebruikt op een van de
bedden. Deze staat in de kast in de stapelbedkamer. Als u dit beddengoed
gebruikt, geef Helen dan een sms zodat ik de was kan sorteren wanneer u
vertrekt, omdat dit een extra vereiste is voor de wasservice, waarvoor ze op
de hoogte moeten worden gesteld.
•

Slaapbank

De slaapbank is niet voor extra mensen, omdat dit vooraf moet worden
afgesproken met Helen en Michael. Het kan echter worden gebruikt om uit te
spreiden of als u het stapelbed niet wilt gebruiken. Als u de slaapbank moet
gebruiken, is er een volledige set beddengoed voor, inclusief een schuimvuller
voor de opening, een matrastopper om hierover te plaatsen, een klein dubbel
hoeslaken en een dekbed met hoes enz. Dit wordt bewaard onder de softabed
of in de kledingkast. Als u de slaapbank wilt gebruiken, stuur dan een sms naar
Helen, want we moeten speciale regelingen treffen voor het wassen van
beddengoed enz.
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De tuin gebruiken
De tuin is zo natuurlijk mogelijk gehouden in overeenstemming met de plaats.
We proberen wilde bloemen te vergroten en een weideomgeving te creëren.
Je ziet enkele kleine slotjes in de hoeken van de tuin om overtollig water op te
vangen, dus let alsjeblieft op kinderen als er zware regen is geweest.

Er is een bankje aan de bovenkant van de tuin, zorg ervoor dat u over het smalle
pad ernaartoe navigeert (toegankelijk vanaf achter de schuur), maar de moeite
waard om naar de toppen van de Nevis- en Grey Corries-bergen te kijken. Ren
alsjeblieft niet naar de bank toe, want we zijn bezig met het stabiliseren van de
bank door er bloemen op te laten groeien en er zitten wilde bloemen in.
•

Vuurplaats/BBQ

Gebruik op eigen risico en alleen als u bereid bent om de BBQ grill schoon te
maken!
Neem alleen houtblokken uit de winkel bij de hoofdingang. Neem alsjeblieft
geen boomstammen of hout uit de tuin, want we hebben palen achtergelaten
voor dieren in het wild. De vuurplaats mag in geen geval uit het grindgebied
worden verplaatst en gebruik om veiligheidsredenen nooit vloeibare brandstof.
Wij voorzien u van enkele aanmaakblokjes.
Maak de grill schoon voordat je naar huis gaat als er nog eten op zit. Dit moet
buiten gebeuren, er is een emmer, speciale reiniger en borstel etc in de schuur
voor dit doel en de slangpijp strekt zich uit tot aan de vuurplaats.
Er zijn marshmallow toast vorken en BBQ apparatuur in de keuken lade naast de
koelkast. Er zijn ook melamine borden, glazen en een tafelkleed en clips voor de
picknicktafel. Er is een plastic kofferbak in de schuur met dekens om op het gras
te liggen om te zonnebaden of om te gebruiken op koude nachten rond de
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vuurkorf. Neem de bontworpen niet mee naar buiten om rond de vuurkorf te
gebruiken , want they smell of smoke and can get caught by sparks. Please use
the blankets in the box in the shed instead (which are warmer anyway).
•

Tuinbanken

U bent van harte welkom om ze te verplaatsen naar waar u maar wilt, maar zet
ze alsjeblieft terug naast de hot tub als het erg winderig gaat worden, omdat het
daar beschut is. (we hebben er wel eens een in een boom gevonden toen de
wind midden in de winter opkwam en daarom hebben ze in de winter
stormbanden om!)
De kussens worden bewaard op de banken onder de dekens in de zomer en in
de slaapkamer kledingkast bovenste plank in de winter.
Dek ze niet af en leg ze niet terug in de kast als ze nog vochtig zijn, want ze zullen
gaan schimmelen
•

Fiets/ski/board/boot winkel

Plaats uw buitensportuitrusting in de meegeleverde buitenwinkel, in plaats van
deze in huis te halen. Er is een stopcontact in de buurt van de hot tub als u
elektrische fietsen moet opladen. Wij kunnen u voorzien van een hangslot
•

Buiten roken

Roken alleen buiten. Zorg ervoor dat er geen sigarettenpeuken vallen. Op
buitentafels

alle

staan bloempot-asbakken en naast de bank 1 asbak. Maak ze leeg

en breng de as etc. met je afval naar de vuilnisbakken, voordat je uitcheckt.
•

Zonnescherm

Er is een parasol en een prieel in de schuur. U bent van harte welkom om ze te
gebruiken, maar zet ze weg als er wind wordt voorspeld en ook voordat u
uitcheckt.
•

Vlonders, paden, rijbaan
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De terrasplank wordt regelmatig behandeld met een antislipproduct, maar
gasten moeten voorzichtig zijn wanneer de weersomstandigheden er
waarschijnlijk voor zorgen dat een buitenoppervlak glad is, inclusief de
rijstrook voor het huis die in de winter ijzig kan worden.
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Hot tub - je moet dit gedeelte lezen als je het gaat gebruiken
U bent van harte welkom om de hot tub op eigen risico te gebruiken. We
brengen geen extra kosten in rekening voor de hot tub, maar het is hard werken
om het leuk te houden voor onze gasten, dus het moet goed worden gebruikt,
dus neem de tijd om alle onderstaande informatie te lezen.
Openen en sluiten van de cover***
•

Maak klittenbandpleisters aan elk uiteinde van het midden aan één kant
los, zodat ze niet uitrekken wanneer de hoes wordt opgevouwen.

•

Maak de oranje stormband aan het einde van het huis los en leg deze neer
op het terras aan het bergeinde

•

(Bij het huis met uitzicht op de bergen) Vouw de rechterkant van de hoes
over de grote zwarte beugel en leg deze bovenop de linkerkant van de
hoes. De beugel moet ertussen worden ingeklemd.

•

Beter met een 2 persoons lift (één aan elk uiteinde), lift het geheel
zachtjes naar boven en over naar de linkerkant van het bad waar het zit ,
opgevouwen, naast

•

Verwijder de schuimolie absorbers (sponzen) en chlooreend indien
aanwezig.

•

Om te sluiten, plaats de sponzen en chlooreend terug en draai het proces
om. Zorg ervoor dat de dekrok niet wordt ingesloten en over de zijkanten
zit, want het is belangrijk om de warmte binnen te houden.

•

De stormband moet elke keer weer om.

•

Volledige veiligheidsinstructies worden geleverd in de handleiding van het
huis. Het is essentieel dat deze instructies worden gelezen, begrepen en
opgevolgd voordat het bad wordt gebruikt.
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•

Chloor niveaus

We hebben een chloordoseersysteem (het badeendje)

We hebben enkele

teststicks en chemicaliën verstrekt om indien nodig toe te voegen, die in de
kasten van de bijkeuken worden bewaard. U moet testen voordat u binnenkomt
om er zeker van te zijn dat het chloorgehalte voldoende is. Let op: je krijgt soms
een korte eiachtige geur als je het deksel opent, dit is chemische opbouw en
verdwijnt in een paar seconden dus niets om je zorgen over te maken.
•

Testen van de chloorgehaltes

Chloor- en PH-niveaus worden getest voordat elke gast arriveert en we houden
gegevens bij om ervoor te zorgen dat het bad veilig te gebruiken is. Voor uw
eigen zekerheid kunt u het testen voor elk gebruik. Dompel de teststick in het
water en wacht 15 seconden om te zien of er een aanpassing nodig is. Je streeft
ernaar dat de kleuren overeenkomen met het midden van de weegschaal op de
testkitpot. Elke bleker, moet je meer toevoegen, elke donkerder moet je het
deksel eraf laten met de jets aan gedurende 15 minuten om wat te laten
verdampen.
Als de chloorindicator bleker is dan het middenbereik, voeg dan een paar
shotglazen chloorkorrels (shock) toe, plaats deze rond de zwarte ronde filterdop
in de hoek van de hot tub. Zet de jets op en test na 3 minuten opnieuw.
U kunt de PH omhoog of omlaag aanpassen met de relevante meegeleverde
chemicaliën, hoewel dit zelden nodig is als het chloor correct is, opnieuw slechts
één of twee doppen nodig.
HOUD ER REKENING MEE DAT DE EEND CHLOORTABLETTEN MET LANGZAME AFGIFTE BEVAT OM
DE FREQUENTIE WAARMEE U KORRELS MOET TOEVOEGEN TE MINIMALISEREN. ALS U HET ERUIT
HAALT IN DE HOT TUB, VERGEET DAN NIET OM HET ER WEER IN TE DOEN VOORDAT U HET DEKSEL
WEER OPDOET.
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•

Overtollig schuim

Als overtollig schuim begint te verschijnen, is het waarschijnlijk dat iemand niet
heeft gedoucht voordat hij instapte en lichaams- en waszeep in het water is
gekomen. Je zult met het net moeten afscheppen en er is een
ontschuimervloeistof om te gebruiken, maximaal 1 tot 2 doppen nodig. Als u te
veel chemicaliën gebruikt, verliest het water helderheid, wat uw plezier zal
bederven, dus daarom is het belangrijk om kleine doses tegelijk te gebruiken.
•

Oliën op het oppervlak

Er zweven enkele sponzen rond die olieachtige film verzamelen die wordt
veroorzaakt door vochtinbrengende en wasverbeteraarresten. Je kunt ze eruit
halen als je in bad zit en ze daarna weer terugzetten. Ze kunnen onder een hete
kraan worden uitgespoeld en schoongemaakt met afwasmiddel en vervolgens
weer worden geplaatst, als u ze tijdens uw bezoek wilt verversen.
•

Puin, bladeren etc. verwijderen

Er is een vangnet en een handbediende pompvacuüm om vuil / overtollig schuim
uit het bad te verwijderen dat tijdens uw verblijf duidelijk is geworden. De pomp
werkt heel goed, je moet het handvat meerdere keren in en uit pompen om de
zuigkracht op gang te krijgen. Het puin komt vast te zitten in het filter.
Alle kit wordt bewaard in de kast van de bijkeuken of in de hoek bij de hot tub.

Hot tub regels
•

GEEN GLAS te gebruiken ergens in de buurt van de hot tub - plastic
glazen zijn in de bijkeuken.

•

Verwijder altijd sneeuw van de hoes voordat u deze probeert te openen

•

Volg de instructies om de klep correct te openen en te sluiten
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•

Eenlways zet de hot tub cover direct weer op na gebruik en zorg ervoor
dat de oranje stormband elke keer aan elk uiteinde wordt vastgeklikt.

•

Neem ALTIJD een zeer snelle douche voordat je naar binnen gaat deodorant, zonnebrandcrème, fake-tan en vochtinbrengende crème enz.
laten een vreselijk uitziende film achter op het oppervlak en hoewel de
sponzen helpen, elimineren ze dit niet.

•

Zorg ervoor dat u alle tissues uit de zakken verwijdert , omdat deze het
filter kunnen beschadigen en het water troebel kan worden.

•

Voeg alsjeblieft geen enkele vorm van aroma chemische, spa bom etc.
toe. Het veroorzaakt troebel water en laat een onaangenaam residu
achter.

•

Ga niet op de hot tub-afdekking zitten , want alleen polystyreen mag het
gewicht van een persoon niet bevatten.

•

De temperatuur moet 38,5 tot 40 graden zijn. De enige knoppen die je
hoeft in te drukken zijn de jetknoppen en de lichtknop. (je kunt hem per
ongeluk op lauwwarm zetten als je tegelijkertijd op 2 knoppen druktsms'07816882297 als je dit per ongeluk doet)

•

De zwarte knoppen rond de randen veranderen de kracht van de jets

•

Als u de lichtknop met een seconde intervallen aan en uit drukt, kunt u
selecteren welke kleur u wilt. (8 keuzes)

•

De hot tub is geschikt voor maximaal 4 personen per keer. Net zo min als
dit zal het water overlopen en dan zal het moeten worden bijgevuld (als
het te laag wordt, kan het de hot tub beschadigen)

•

Spring er niet in, want het is niet veilig, zorgt ervoor dat het water verloren
gaat en resulteert in de ramen die bedekt zijn met chorinekleuringswater

•

Pas op dat je in- en uitstapt! De bodem van de hot tub heeft stoelen en
ligstoelen erin gegoten, dus zorg ervoor dat je voeten tegen een van deze
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zijn ingeklemd om je voet vast te zetten voordat je instapt. De veiligste
manier om het over de zijkant te krijgen met beide handen die je
ondersteunen totdat je binnen bent.
•

Wees voorzichtig bij ijzig en nat weer

•

Zwemkleding moet in het bad worden gedragen - geen naaktheid
alstublieft (buren passeren soms op de baan!)

•

Geen huisdieren van kinderen jonger dan 3 jaar in het bad onder alle
omstandigheden

•

Alle kinderen en niet-zwemmers moeten te allen tijde worden begeleid
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Milieu (inclusief afvalinzameling)
Camden House heeft een niet-vervuilend eco-pomp verwarmingssysteem en
hoogwaardige isolatie. We gebruiken waar mogelijk graag ovengedroogde, nietvervuilende, duurzame houtblokken en LED-spaarlampen.
•

Schakel de lichten uit wanneer u ze niet gebruikt, met name
buitenverlichting die gemakkelijk per ongeluk overdag kan worden
ingeschakeld.

•

Zet de thermostaten alsjeblieft niet op belachelijke temperaturen! ,
ikwarm niet sneller op en is onnodig. Ze zouden idealiter op 22 of minder
moeten zijn. Gebruik de houtkachel voor extra warmte bij zeer koud weer
als u kunt.

•

Gelieve te recyclen tijdens uw verblijf. Alle Camden-bakken worden
bewaard op de kruising van de rijstrook die naar het huis leidt, dus geef
afval / recycling op de weg langs. Gebruik de bakken met Camden House
stickers op de voorkant. (Ze zijn groter dan de rest, dus gemakkelijk te
zien) De blauwe is voor recycling - blikjes / blikjes, karton / papier, zachte
kunststoffen (geen glas) de zwarte is al het andere algemene afval behalve
glas.

•

Verpletter uw drankblikjes in de breker in de bijkeuken als u kunt

•

Glasverwijdering

In de Schotse Hooglanden moet iedereen, inclusief bezoekers en toeristen, zijn
afvalglas alleen bij flessenbanken weggooien.
Glasrecyclingpunten bevinden zich op:
•

Spean Bridge, Village Hall, PH34 4EZ

•

Fort William Health Centre, PH33 7AQ

•

Fort William Morrisons PH33 6AN

•

Fort William recycling. Ben Nevis Ind Estate, Claggan, Fort William, PH33 6PR

•

Fort Augustus, The Riggs car park. Also has a clothes bank etc.
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Kinderen en dieren
Kinderen zijn welkom bij Camden House. Wij bieden een brandwacht, 2
reiskosten, 2 kinderbedjematrassen, babybadje, aankleedkussen / tafel en
kinderstoel.
U wordt vriendelijk verzocht uw eigen beddengoed mee te nemen.
In de bijkeuken liggen schoonmaakmiddelen voor de kinderstoel.
Er zijn ook een paar kinderboeken en spelletjes in de kamer met stapelbedden.
Zorg ervoor dat alles wat gevaarlijk zou zijn voor kinderen altijd buiten hun
bereik blijft, want terwijl we het huis zo inrichten en zo regelmatig mogelijk
controleren, verplaatsen sommige van onze gasten dingen!
HOUD ER REKENING MEE DAT DE BRANDVERLICHTINGSAPPARATUUR ZICH
NAAST DE HOUTKACHEL BEVINDT, DUS VERPLAATS JE NAAR EEN
ONBEREIKBARE PLAATS ALS JE JONGE KINDEREN HEBT DIE HIERMEE KUNNEN
SPELEN!
•

Honden

We houden van honden en ze zijn welkom bij Camden House zolang ze zindelijk
zijn en voorbij de kauwfase!! (zo niet, neem dan een hondenkrat mee en laat ze
niet alleen in huis) .
Houd ze onder strikte controle wanneer u buiten het huis bent vanwege de
lokale fauna (voornamelijk herten) en dieren van de buren.
De dierendeurstops kunnen worden aangezien voor hondenspeelgoed. Dus als
je hond zin in heeft, moet je hem misschien buiten bereik zetten!
Het hek van de ranch houdt geen honden in de tuin, dus houd hier rekening
mee.
Er is een kleine hondenpoepbak in de buurt van de patio om te voorkomen dat
u elke zak vol naar de hoofdbakken moet blijven brengen, elke keer weer! We
hebben dit voor uw gemak geplaatst, maar please ervoor zorgen dat u alle
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inhoud neemt en aan het einde van uw verblijf in de hoofdbak van Camden
House plaatst.
•

Alle huisdieren

Laat je bontbaby's niet op de bedden of banken slapen.
Dit komt door de moeilijkheden om haren eruit te krijgen via het wasproces en
de impact op toekomstige gasten met allergieën.
Als je ze in de slaapkamers laat, ruim dan eventuele haren op etc.
Laat ze alsjeblieft niet alleen in huis als ze waarschijnlijk ongerust zijn en schade
veroorzaken.
•

Lokale herten

Houd er rekening mee dat tijdens het bronstseizoen (september en oktober) de
herten een beetje hooggespannen kunnen zijn, dus u wordt geadviseerd om ze
niet te benaderen als u er een ziet. Je kunt naar rechts van het huis gaan over
het veerooster en links het voedergebied zien waar ze soms samenkomen.
•

Wee Midgies en andere beesten

Zoals veel gebieden van het Britse platteland heeft Schotland een
muggenseizoen dat op zijn hoogtepunt is tussen eind juni en half augustus.
Muggen zijn het meest actief in de ochtend en de avond en geven de voorkeur
aan vochtige windstille omstandigheden. Ze zijn niet erg actief bij warm droog
weer, winderig weer of hoger in de bergen. Ze komen vaker voor rond de lochs
en grote watergebieden.

27

'Smidge the Midge' en andere soortgelijke producten zijn erg handig, net als
head-nets etc. Home Bargains en outdoor pursuit winkels in Fort William
hebben meestal een goede voorraad producten.

Het belangrijkste om te overwegen als je binnen bent als je 's avonds een raam
of deur open hebt met de lichten aan, ze worden aangetrokken door de lichten
en kunnen het huis binnenkomen. U kunt de muggenvoorspelling bekijken
wanneer u uw dagjes uit plant:
www.smidgeup.com/midge-forecast/

We hebben Thermocell midge deflectors geleverd die binnen of buiten kunnen
worden gebruikt en sommige citronella-spoelen voor buiten. Gebruik ze
alsjeblieft als je merkt dat muggen je ergeren, omdat ze heel goed werken. Draai
ze ondersteboven om te controleren of er vloeistof in de kannisters zit en
verander de blauwe mat door hem eruit te schuiven, als deze niet langer
felblauw is. De apparatuur bevindt zich in de kasten van de bijkeuken in de
ritskast.
We hebben ontdekt dat 'Smidge the Midge'-afweermiddel ze weghoudt als je
onderweg bent, net als Avon's 'Skin So Soft'.
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Ticks komen vooral voor in het voorjaar, in landelijke gebieden waar lang gras is
of in bossen. Raad je ten zeerste aan om je broek in je sokken te stoppen
wanneer wandelen in lang gras (een geaccepteerde Schotse mode in het wild!)
maar als je de pech hebt om een Vinkje te krijgen, kijk dan in het EHBO-vakje
voor Teken verwijderbare werktuigen, Vaseline etc. Controleer ook uw honden.
Je kunt ook een lucifer aansteken, uitblazen en het hete uiteinde op de teek
zetten terwijl je er met een pincet aan trekt. Of verstik een nacht in vaseline en
ze zullen stikken en afzetten! (haal ze alsjeblieft het huis uit zodra ze eraf
vallen!!)
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Achnabobane Community - Onze buren!
Hoewel Camden House op zichzelf staat, is er hier in Achnabobane een
gemeenschap van 24 huizen en een werkende herten - en kerstboomboerderij
langs de laan.
Wilt u alstublieft geenovermatig lawaai of enige andere vorm van overlast
voor de gemeenschap veroorzaken, vooral 's avonds laat.
Geluid draagt, vooral als je buiten bent rond de achterkant van het huis en in de
vuurplaats. Er zijn verhalen in de pers over Airbnb-feesthuizen die onnodige
zorgen en aandacht hebben veroorzaakt voor vakantieverhuur door bewoners
in de Hooglanden.
Camden House is geen feesthuis, maar het is een sociaal huis, dus we willen dat
onze gasten samen van het huis en de tuin genieten, maar overmatig luide
muziek of schreeuwen / vloeken 's avonds laat leidt er niet verwonderlijk toe dat
we moeilijke gesprekken met onze buren moeten voeren die uiteindelijk van
invloed kunnen zijn op onze licenties in de toekomst.
Er zijn ook een paar kinderen en honden in de buurt, dus rijd voorzichtig op de
rijstroken. De laan voor het huis is rustig, maar je kunt af en toe wat boerderijen bewonersverkeer krijgen.
Wees alsjeblieft respectvol voor onze buren die in Achnabobane wonen als je
rondloopt in het gebied waar ze wonen en werken.
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Picknicks/dagjes uit
Er zijn picknickdekens, koeltassen en een strandparasol in de bijkeukenkast en
ijspakken in de vriezer, u bent van harte welkom om ze te lenen voor dagjes uit
indien nodig. Gelieve ze aan het einde van uw verblijf op dezelfde plaats terug
te plaatsen.

Er zijn een paar campingstoelen in de schuur die nuttig kunnen zijn voor het
strand, u bent van harte welkom om ze ook te lenen.

Als u in de tuin wilt eten, zijn er 2 picknicktafels en staat er een parasol in de
schuur. Als je dit gebruikt, zet het dan 's nachts neer, want de wind komt uit het
niets in dit gebied en het zal breken als het in de wind wordt achtergelaten.
Er is een tuinhuisje in de schuur voor het creëren van schaduw op zeer warme
dagen. Gelieve terug te zetten na gebruik.
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CAMDEN HOUSE BEKIJK PROCEDURE
Check uit uiterlijk dat 1 1uur als Magda moet instappen om tijd te hebben om het huis
voor te bereiden op onze volgende gasten. Doe zoveel als je kunt uit de onderstaande
lijst.
Voordat u vertrekt, moet u ervoor zorgen dat:
1.

Alle

bakken,

asbakken,

hondenpoepbak

en

recyclingdozen

worden

leeggemaakt en de inhoud wordt in de belangrijkste Camden House-bakken op
de kruising van de rijbaan geplaatst.
2.

Glazen flessen verwijderd en gerecycled bij een flessenbank op weg naar huis

3.

Gebruikte handdoeken, t-handdoeken, ovenhandschoenen, flannels en matten
worden achtergelaten in het bad / douches. We betalen de was per stuk, dus
laat ongebruikt linnengoed achter waar je het hebt gevonden.

4.

Alle gebruikte bedden zijn gestript en beddengoed blijft achter aan het einde
van het bed. Laat de matras en kussenslopen liggen. Dit is een enorme hulp
voor Magda als je tijd hebt.

5.

Laat geen afwas achter, maar ok om de vaatwasser te laten draaien.

6.

Laat de koelkast/vriezer en oven leeg en vergeet niet om wijn uit de
wijnkoelkast te halen als je er wijn in hebt gedaan!

7.

Vergeet niet om uit te loggen van je Netflix / Amazon / Disney + op de tv's

8.

Controleer alle deurhaken, kasten en laden zodat je niets achterlaat. We sturen
dingen naar u terug, maar het kan een paar weken duren

9.

Vul het bezoekersboek in als u dat wilt

10.

U kunt het schoonmaakteam een fooi in de doos (vensterbank) achterlaten als u
tevreden bent met de netheid bij aankomst en natuurlijk alleen als u er een wilt
achterlaten.

11.

Plaats de 2 reservesleutels terug op de haken en de hoofdsleutel in het
sleutelkastje

12.

Stuur Helen een sms om te zeggen dat je hebt uitgecheckt en laat haar weten
of er breuken / problemen zijn om te melden 07816882297
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We kunnen aanspraak maken op uw borg als u het huis in een ongepaste staat achterlaat, d.w.z.
niet-gemelde of buitensporige schade hebt veroorzaakt / er diefstal is geweest of het huis heeft
verlaten in een staat die resulteert in extra schoonmaakkosten en / of een vertraging voor de
volgende check-in. Er wordt een volledige routecontrole uitgevoerd, inclusief het tellen van de
handdoeken. We weten dat het vreemde glas gebroken zal worden, dit is prima, maar vertel het ons
alsjeblieft. We hebben maar één keer in rekening gebracht omdat we lieve gasten hebben gehad,
gelukkig!
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Bedankt
Ervan uitgaande dat je nog niet in slaap bent gevallen en deze handleiding hebt
gelezen, is het tijd om te ontspannen en te genieten van Camden House en de
prachtige Great Glen!
We willen dat al onze gasten het beste uit het huis halen tijdens hun verblijf, dus
we hopen dat deze handleiding zal helpen, maar beantwoorden graag alle
andere vragen die hier niet worden beantwoord (via sms alstublieft).

We hebben een Facebook-pagina die u leuk kunt vinden of kunt inchecken, als
u dat wilt. Blij om foto's te ontvangen van uw goede tijden in Camden House als
u wilt dat we ze delen op de Facebook-pagina! Check-in in ieder geval!

https://www.facebook.com/Camdenhouseholidays
Our own web site is www.camdenhouseholidays.com

Als je een geweldige vakantie hebt gehad, zouden we erg dankbaar zijn voor een
goede beoordeling op Airbnb, Google maps, Trip Advisor etc

Hartelijk dank voor het boeken bij ons.
Ik wens u een hele fijne en ontspannen vakantie!

Helen and Michael

xx
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HOE DE VUURKORF / BBQ / HOUTKACHEL AAN TE STEKEN
We hebben hier een paar vragen over gehad, dus hebben dit in het pakket gestopt voor
hulp indien nodig.
Je hebt 6 tot 8 stuks aanmaakhout nodig
Leg ze volgens de onderstaande foto en plaats een aanmaakblokjesmachine in het midden
en steek deze aan
Dek af met 3 tot 4 kleine boomstammen en maak een wigwam-vorm over de stapel
aanmaakhout.

Misschien moet je het een beetje aanwakkeren om de vlammen te laten
bouwen, eenmaal goed vlammend, voeg af en toe 1 of 2 grotere boomstammen
toe om de warmte te behouden.
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Dingen om te doen (zie Trip Advisor voor volledige details)
Glen Roy Natuurreservaat

Als je van geologie houdt, heeft dit een fascinerende wandeling langs een
pad waar je naar parallelle lijnen in de heuvelwanden enz. Kunt kijken.

Ben Nevis

Gemakkelijkste route duurt ongeveer 4 uur omhoog en 3 uur naar
beneden. Begint in het bezoekerscentrum Glen Nevis. (houd er rekening mee
dat het tijdens slecht weer behoorlijk gevaarlijk kan worden op de minder
populaire paden en erg koud kan zijn, zelfs als het warm is aan de basis, dus het
is van vitaal belang om de juiste uitrusting mee te nemen!)
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Steall Waterfall

Ongeveer een uur lopen trappen op, steil op sommige plaatsen.
Grote druppels naast een aantal prachtige kloven en snelstromende rivier , dus
wees voorzichtig met honden en jonge kinderen. Toegang vanaf het einde van
Glen Nevis. Een staalkabelbrug aan het einde voor wie wendbaar is en van
dichterbij wil kijken. Midge centraal in de zomer – zorg ervoor dat je Smidge aan
hebt!

Jacobite Steam train

Harry Potter-films maakten deze trein beroemd. 2 uur durende reis per enkele
reis in een prachtig landschap van Fort William naar Mallaig, maar je moet
vooraf reserveren. Veel fotografen om naar te zwaaien langs de route!
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Old Inverlochy Castle

Ruïnes aan de rand van Fort William

Mallaig Beach

Dorp in de buurt met pubs en cafés, een vissersdorpgevoel
Mooie rondwandeling die ongeveer een uur duurt waarbij je wat bergen kunt
zien en dan langs de voorkant terugkomt (we hebben zeehonden gespot)
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Ardnamurchan beaches

Camusdarach Beaches

Ongeveer 45 minuten rijden van Camden House en absoluut de moeite
waard. Verschillende mooie stranden omgeven door zandduinen. (Nietcommercieel, geen winkels) Een korte wandeling langs de rivier vanaf de
parkeerplaats. Honden toegestaan.
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Road to the Isles Beaches

Signal Rock and An Tor,Glencoe

Mooi gebied voor wandelingen en pic-nics
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Creag Meagaidh Nature Reserve

Creag Meagaidh National Nature Reserve (NNR) is de complete
bergervaring. Van wild bergplateau tot bos dat langzaam weer tot leven komt,
Creag Meagaidh voelt alsof de Hooglanden in één reservaat zijn samengeperst.
Het dramatische landschap hier omvat Munro-toppen, een blootgestelde
walvisrugrug en uit ijs gesneden geulen
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East Highland Way
(Fort William to Aviemore)

Cow Hill

Mooie wandeling in de schaduw van Ben Nevis.
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Vertical Descents Glencoe

Vertical Descents is een combinatie van wildzwemmen, rotsklimmen,
speleologie en klifspringen, allemaal gerold in een actievolle traverse
Vertical Descents Ltd, Adventure Centre Scotland, Inchree Falls, Onich, Fort
William, Scotland. PH33 6SE

Boat trips
Cruise Loch Linnhe

2 uur durende cruise, vanuit Fort William. Langzamere reis, uitstekende
schipper.
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Fort William Sea Tours

Alleen in de zomer: Fort William Sea Tours biedt u de kans op een
opwindend avontuur in het majestueuze landschap van de West Highlands.
Met Ben Nevis als achtergrond, ervaar je een adembenemende ribrit naar de
lokale zeehondenkolonie en geniet je van het prachtige uitzicht aan elke kant

Rockhopper Sea Kayaking

Rockhopper Sea Kayaking Unit 17 Annat Industrial Estate Corpach Fort
William PH33 7NA
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Neptune’s staircase, near Fort William

Vertical Fever

Verover de zwaarste toppen van Schotland met gekwalificeerde
bergbeklimmersinstructeurs van Vertical Fever - Day Adventures.
Lochiel Road Inverlochy, Fort William PH33 6NR Scotland

48

Spean Bridge Commando Monument

Nederig gedenkteken met commando gedenktuin.
Mooie gemakkelijke en mooie wandeling rond dit, het nemen van de High
Bridge ruïne en indrukwekkende snel stromende rivier. Thier is een café en
restaurant in Spean Bridge. Je moet wel een kort deel van de wandeling langs
de hoofdweg lopen.

Crombie Clay Shooting

Brackletter, near Spean Bridge. Vooraf reserveren aanbevolen
+44(0)7775 259528
www.crombieclayshooting.co.uk
info@crombieclayshooting.co.uk
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Glencoe – Harry Potter and James Bond country
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Glenfinnan viaduct

Je kunt hier parkeren en de Harry Potter/Jacobitische trein over het viaduct zien
gaan. Glenfinnan monument en bezoekerscentrum aangrenzend.

Ben Nevis Distillery and whisky trails
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Glen Nevis Visitor Centre

Loch Linnhe

Fantastisch voor zonondergangsfotografie gezien vanaf Fort
William
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The Ice Factor, Kinlochleven - indoor ice climbing

Ice Factor staat voortdurend in de top tien van klimcentra ter wereld en
staat voortdurend in de top 3 van avontuurlijke activiteiten in de Hooglanden.
Kinlochleven, PH50 4SF , het grootste gebouw van het dorp

Active Highs
Canyoning en wildwatervaren

The Great Glen Hostel, South Laggan, Spean Bridge PH34 4EA 01809 501459
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Lochaber Geopark

Lochaber Geopark is een groot gebied in de Schotse Hooglanden en
beschikt over enkele van de beste geologie ter wereld.

Golf Fort William and Spean Bridge
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Spean Bridge forest walks

Camden House
Glencoe Summer

Mountain biking trails
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Tubing at Glencoe ski resort

Meeting of the 3 waters

Hagrid’s hut site Glencoe

Let op: Je kunt zien dat dit is waar het is gefilmd, maar de hut is er niet
meer!
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De Verloren Vallei

Nevis Summer
Camden House

Fietspaden rondom het Camden House-gebied
neviscycles.co.uk of bel ze op +44 (0)1397 705825 ex 227
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Nevis resort boom adventureboom adventure
Winter: Ski/board
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Glencoe Piste map

Nevis Piste Map

Controleer altijd de opening op de website, omdat deze resorts
afhankelijk zijn van weinig wind.
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AVIEMORE ZIP LINE
The Zip Park Alvie Estate Kincraig PH21 1NE

HIGHLAND WILDLIFE PARK
Kincraig | Kingussie

(Opmerking Honden niet toegestaan)
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Landmark Forest Adventure Park
(CAIRNGORMS)

LOCH NESS
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RAINY DAYS
❖ HIGHLAND SOAP COMPANY AND CAFE
Old Inverlochy Castle North Road, Fort William, UK PH33 6TQ
U kunt de producten kopen die we gebruiken in onze badkamers en
geschenken

❖ NEVIS CENTRE BOWLING
An Aird, Fort William, PH33 6AN
10 pin bowling, soft play entre, sportvelden etc

❖ TREASURES OF THE EARTH
Corpach PH33 7JL,
Privécollecties van kristallen, edelstenen, fossielen

❖ HIGHLAND MUSEUM
Fort William town centre

❖ EILEAN DONAN CASTLE
Dornie , Kyle Of Lochalsh IV40 8DX

❖ BOULDERING/CLIMBING
3 Wise Monkeys Indoor Climbing, Fassifern Rd, Fort William

❖ CINEMA
Highland Cinema, Cameron Square, Fort William

❖ SWIMMING/GYM
Lochaber Leisure Centre, Belford Rd, Fort William

❖ CLANSMAN CENTRE KILT MUSEUM AND GIFT SHOP
Fort Augustus PH32 4BD

❖ BEN NEVIS WHISKY DISTILLERY
LochyBridge,Fort William, PH33 6TJ
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❖ CRAFTS AND THINGS, CRAFT SHOP
Tigh A Phuirt, PH49 4HN Scotland
Ambachten, kunstgalerie, coffeeshop, kledingwinkel

❖

❖ HIGHLAND FOLK MUSEUM
Kingussie Road Newtonmore PH20 1AY

❖ INVERNESS CITY 1.5 hour drive
Winkelen, Kasteel, Ijsbaan, botanische tuinen, parken,
museum, galerijen, golf, bioscoop, zwemmen,
❖ CRUACHAN VISITOR CENTRE (The Hollow Mountain)
Power station tour, dam, waterval en theesalons.
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WINKELS
Fort William hoofdstraat voor toeristische winkels, outdoor pursuit
winkels, cafés en bars

SUPERMARKTEN/VOEDING
➢ Fort

William (7 miles): Morrisons (home delivery available via

website), M&S Foodhall, Home Bargains, Aldi , Lidl’s, Tesco, Co-op,
Farm foods, Nevis Bakery
➢ Spean Bridge (1.8 miles) : Spar
➢ LOCALLY SOURCED MEAT
Lochaber Larder Unit 4A Blar Mhor Estate Fort William
➢ MICRO BREWERY
Glen Spean Brewing Company Tirindrish Steading, Spean Bridge,
Inverness-shire, PH34 4EU

CAFÉ'S EN RESTAURANTS
•

The Old Station Restaurant, Station Road Spean Bridge
01397 712535

Vegetarische, veganistische en glutenvrije opties

• The Bridge Café Spean Bridge
01397 712957

Vegetarische, veganistische en glutenvrije opties .( Alleen overdag)

• Russell’s Restaurant, Smiddy House, Spean Bridge
01397 712335

High-end keuken voor speciale gelegenheden, moet je boeken
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• Restaurant Old Pines Hotel, Gairlochy Road, Spean Bridge
01397 712324
Vegetarische, veganistische en glutenvrije opties

• The Geographer, 88, High Street , Fort William
Leuke kleine bistro 01397 705011

• The Lochside Brasserie, Loch Lochy, Spean Bridge, PH34 4DZ
Zeer goed eten, prachtig uitzicht op loch. Onderdeel van Black Sheep
hotelketen
01397 713966

• The Crannog, Town Pier, Fort William
Lokaal geproduceerd zeevruchten. 01397 700714

AFHAALMAALTIJDEN
Geen afhaal thuisbezorgdiensten komen op dit moment zo ver. Er is echter een
chippy in de buurt van de Spar in Spean Bridge, verschillende afhaalrestaurants
in Fort William High street. Aan de rand van Fort William is er een KFC, Costa en
McDonald's. Er is ook een Marks and Spencer food court waar je heerlijk eten
kunt kopen om gewoon in de oven te zetten.

TAXI
Lochaber Taxis 01397 706070/01397 703334
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Walks

Wandeling 1 Rivier Lundie wandeling,
Leanachan Forest
Startpunt 4,8 km van Camden House

Wandel statistieken
Afstand
3,5 km / 2,25 mijl
Tijd
1 uur
Beklimming
45m (Profiel)
Start Grid Ref
NN170773

Een aangename been brancard door de bosbouw, met een kort stukje rivieroever. Deze
wandeling heeft slechts een glimp van het nabijgelegen berglandschap omdat het
voornamelijk in de bomen is.

Terrein
Bewegwijzerd, uitstekende paden en tracks; ook gebruikt door mountainbikers.

Sdag 1
De wandeling begint in de noordwestelijke hoek van de parkeerplaats op het verste punt
van het bezoekerscentrum en de gondel van de Nevis Range - naast de High Wire
Adventure-baan. Hier is er een bord dat de weg wijst naar het bos, al snel rechtsaf om een
loopbrug over de rivier over te steken en linksaf te gaan door het gemengde bos - met de
obstakels van de High Wire-baan hoog in de bomen erboven.
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Etappe 2
Blijf op het belangrijkste golvende pad totdat het aansluit op een spoor en houd vervolgens
links aan langs deze weg. Uiteindelijk volgt een deel van de route meer open terrein met
wat open uitzicht op de nabijgelegen heuvels, inclusief een glimp van Ben Nevis.

Etappe 3
Deze baan wordt ook gedeeld met mountainbikers, dus kijk uit voor renners. Uiteindelijk
leidt een bocht naar links naar een pad dat via een loopbrug weer de rivier oversteekt. Het
pad slingert naar rechts en leidt door een gat in een oude stenen muur. Negeer een pad dat
naar rechts vertrekt en blijf in plaats daarvan rechtdoor. De route ligt nu in dennenbos en
bereikt al snel een bospad. Sla hier linksaf, negeer de smalle mountainbikeroute die van
rechts naar beneden komt en volg het brede pad.

Etappe 4
Blijf rechtdoor op dit spoor, negeer een bocht naar rechts en steek uiteindelijk een beek
over op een brug. Al snel is de parkeerplaats bereikt, het pad gaat verder naar de onderkant
van het belangrijkste mountainbikepad in de buurt van het Nevis Range Centre, hoewel er
een aantal plaatsen zijn waar u linksaf kunt slaan om terug te keren naar de parkeerplaats
aan de voet van de Nevis Range-gondel, die eigenlijk op de hellingen van Aonach Mor ligt.
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Wandeling 2 Achriabhach Forest wandeling,
Glen Nevis
Startpunt 11,7 km van Camden House
Afstand
3,5 km / 2,25 mijl
Tijd
1,5 - 2 uur
Beklimming
190m (Profiel)
Start Grid Ref
NN145683

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
Parkeer op de parkeerplaats boven de Glen Nevis-weg net voordat u de brug bij Polldubh
bereikt - er is een toeslag. Het is de moeite waard om naar deze brug te lopen voordat je
aan de wandeling begint om de Polldubh Falls (ook bekend als de 'Lower Falls') goed te
bekijken, meestal druk met busfeesten. Begin de route door de tegenovergestelde weg op
te gaan, terug naar Fort William. Na een paar honderd meter passeert de weg rechts het
witte huisje bij Achriabhach, en net daarachter is er links een pad dat het bos in gaat. Draai
deze track omhoog.

Etappe 2
Als het pad de bomen binnenkomt, neemt u een pad naar links - aangegeven Achriabhach
Munro Access. Deze klimt dicht bij de rand van de coniferen en bereikt al snel een grote
ladderpaal. Steek dit over en vervolg het pad, dat steil stijgt en dicht genoeg bij de bosrand
ligt om uitzicht over de glen te geven. Verderop passeert het pad een waterval op de Allt
a'Choire Dheirg. Verder op de padvorken; beide sluiten verderop weer aan, maar de
linkertak geeft zicht op waterglijbanen. Vervolg de klim totdat het pad een bospad bereikt in
een scherpe bocht, met uitzicht op de bergrug rond Coire Dearg hoog boven.
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Etappe 3
Ga niet langs het spoor, maar neem het pad ertegenover. Hiermee wordt de klim
voortgezet; na een korte afstand is er een stoel aan de linkerkant met een werkelijk prachtig
uitzicht op Glen Nevis richting de Nevis Gorge. Vervolg het pad, met een beter uitzicht op
Ben Nevis erachter, totdat uiteindelijk een stenen trap je naar een ander bospad brengt.

Etappe 4
Sla rechtsaf langs dit pad; er zijn meer geweldige uitzichten voor de boeg, deze keer langs
Glen Nevis naar de voet van de glen. Volg het pad voorzichtig bergafwaarts totdat het een
kruising met een ander spoor ontmoet. Sla hier scherp rechtsaf en vervolg deze nieuwe
baan om de scherpe bocht te bereiken die het pad eerder kort kruiste. Dit keer verder op de
baan die scherp naar links slingert.

Etappe 5
De afdaling gaat verder over het spoor naar weer een ander knooppunt. Zoals voorheen, sla
scherp rechtsaf voor deze laatste zigzag, en volg de baan terug naar beneden naar de weg
bij Achriabhach en de start.
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Wandeling 3 Nevis Range Gondola uitkijkpunt
wandelingen
Startpunt: 14,3 km van Camden House
Afstand
4 km / 2,5 mijl
Tijd
1 - 2 uur
Beklimming
127m (Profiel)
Start Grid Ref
NN187755

Berijd de Nevis Range-gondel om zonder moeite 650 meter op de noordelijke hellingen van
Aonach Mor te bereiken. Deze route volgt vervolgens goed gemaakte paden naar twee
dramatische uitkijkpunten - Sgurr Finnisg-aig en Meall Beag - met uitzicht op de Great Glen,
Fort William en verder.

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
Deze route begint met het rijden met de Nevis Range gondel kabelbaan systeem om het
Snowgoose Restaurant te bereiken op ongeveer 650 meter op de noordelijke hellingen van
Aonach Mor. In de winter is dit het centrum van het skigebied Nevis Range, maar in de
zomer werkt de gondel om alle bezoekers de kans te geven om van het uitzicht te genieten.
Controleer de tijden van de laatste gondel naar beneden voordat je aan de wandeling
begint. De route is in twee afzonderlijke helften, op weg naar en terug naar twee
verschillende uitkijkpunten aan weerszijden van het gondelstation.

Etappe 2
Om eerst de wandeling naar het uitkijkpunt Sgurr Finnisg-aig te maken, ga je naar de
achterkant van het restaurantgebouw en sla je linksaf en neem je het pad dat is aangegeven
voor het uitkijkpunt dat links van het Great Glen Chalet begint. Deze leidt langs een bankje,
daalt iets af en klimt dan via een reeks zigzaggen zachtjes naar de kleine top van Sgurr
Finnisg-aig.
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Etappe 3
De rotsachtige top op 663m is een prachtig uitkijkpunt, met een panorama dat zich uitstrekt
van Fort William, Loch Linnhe en Loch Eil, over de Great Glen en Glen Spean. Terugkijkend is
het hele skigebied te zien in de aanloop naar de top van Aonach Mor, de moederberg. Keer
terug naar het restaurant en het gondelstation door uw stappen te volgen.

Etappe 4
Om het tweede uitzichtpunt te bereiken, gaat u verder op het pad voorbij het centrum. Let
op de houten boog aan de rechterkant - dit is het startpunt van de mountainbike World Cup
loopt naar het dalstation. Vervolg het pad naar de voet van een skilift.

Etappe 5
Vanaf hier gaat een goed pad verder over de heuvel om uiteindelijk rechtsaf te buigen naar
het uitkijkpunt van Meall Beag, dat weer een zit- en uitzichtindicator heeft.

Etappe 6
Loop op dezelfde manier terug. Het eerste deel van het pad geeft uitzicht over de wilde
vallei van de Allt Faim, met Carn Mor Dearg de berg die naar rechts stijgt - er is een piek van
het Ben Nevis-plateau net zichtbaar aan de rechterkant hiervan. Keer terug naar het
dalstation om terug te gaan via de gondel.
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Loop 4

Neptunus's Trap en het Kanaal,

Banavie
Startpunt: 7,4 km van Camden House
Wandel statistieken
Afstand
4,5 km / 2,75 mijl
Tijd
1 - 1,5 uur
Beklimming
25m (Profiel)
Start Grid Ref
NN112769

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
Als u vanuit Fort William komt, slaat u rechtsaf van de A830 naar Banavie en slaat u
vervolgens weer rechtsaf naar de parkeerplaats Neptune's Staircase. Het pad begint vanaf
de uiterste hoek van de parkeerplaats en leidt rechtdoor naar de kant van het Caledonian
Canal. Dit is het onderste uiteinde van de vlucht van acht sluizen die bekend staat als
neptunus's trap, en is erg populair bij bezoekers. De sluizen werden gebouwd in de vroege
jaren 1800 als onderdeel van het Caledonian Canal, dat in 1847 werd geopend en werd
gepland door Thomas Telford. Ze dalen een hoogte van 19,5 meter af op een horizontale
afstand van 457 meter en doen er negentig minuten over voordat een boot er doorheen is.

Etappe 2
Sla rechtsaf langs het kanaal en steek voorzichtig de drukke weg over en vervolgens de
spoorlijn daarachter om het kanaalpad naar beneden te volgen richting Loch Linnhe. Het
brede pad volgt de vredige oevers van het kanaal voor meer dan een kilometer naar
beneden naar het dubbele loch bij Corpach.
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Etappe 3
Net daarachter eindigt het kanaal als een laatste zeesluis het scheidt van het zoute water
van Loch Linnhe. Er zijn een reeks door Telford ontworpen sluiswachtershuizen en een klein
baken; steek de sluis over die het dichtst bij de zee ligt om de picknickplaats aan de andere
kant te bereiken. Er zijn goede uitzichten vanaf de picknickplaats over Loch Linnhe naar Fort
William daarachter en Ben Nevis.

Etappe 4
Sla linksaf en volg de andere kant van het kanaal; net bergafwaarts aan de rechterkant is de
woonwijk Caol, en er is nog een door Telford ontworpen huis; blijf bij het kanaal als het pad
weer het spoor kruist en dan de weg. De weg kruist het kanaal door middel van een
draaibrug.

Etappe 5
Je bent nu terug bij Neptunus's Staircase, maar aan de andere kant van het kanaal. Volg het
kanaal langs alle lochs naar het bovenste loch ongeveer zeshonderd meter verderop. De
trap is meestal druk met zowel pleziervaartuigen als boten die op zoek zijn naar een
gemakkelijke route tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Steek het bovenste loch
over, geniet van het uitzicht terug naar beneden de trap en sla linksaf de andere kant van
het kanaal in om terug te keren naar de start. Er is een café aan de oevers van het kanaal bij
de parkeerplaats.
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Wandeling 5: Het oude fort en Inverlochy
Castle, Fort William
Startpunt: 8 mijl van Camden House
Wandel statistieken
Afstand
4,5 km / 2,75 mijl
Tijd
1 - 1,5 uur
Beklimming
24m (Profiel)
Start Grid Ref
NN104742
Deeenvoudigewandeling vanuit het centrum van Fort William gaat langs de rivier om de
romantische ruïnes van Inverlochy Castle te bereiken. De terugweg loopt via het spoor en
vervolgens door een buitenwijk.

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
De wandeling begint bij het Oude Fort dat Fort William zijn naam geeft. Het is gelegen aan
de noordkant van de rotonde aan de noordkant van de vierbaansweg langs de waterkant als u een auto gebruikt, zijn er tal van parkeerplaatsen in de stad en in de buurt. Het fort
werd oorspronkelijk gebouwd door generaal George Monk in 1645 en bewaakte de
monding van de rivier de Lochy in 1645. Veel van de overblijfselen werden gesloopt om
plaats te maken voor de spoorlijn, maar er zijn tal van informatieborden met details over
wat er nog over is.

Etappe 2
Dit is ook het begin van de Great Glen Way - die deze wandeling in eerste instantie volgt,
dus let op de distelwegmarkeringen terwijl je naar de stoep gaat en deze links volgt, de
eerste rotonde-afslag oversteekt om het great Glen Way asfaltpad te nemen dat langs de
nabije kant van McDonalds gaat. Al snel komt dit naast het shinty pitch - Fort William heeft
een van de grote shinty teams. Het pad doglegs rechts dan links aan het einde van het veld,
en dan rechts dan weer links tussen de huizen (Great Glen Way wegwijzers).
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Etappe 3
Steek de brug over de rivier de Nevis over en sla vervolgens linksaf aan de andere kant om
de Great Glen Way te volgen terwijl deze langs de rivier de Lochy leidt. Er is een bankje, en
uiteindelijk loopt het pad door een aantrekkelijk bos.

Etappe 4
Het pad kruist verschillende kleine loopbruggen en geeft een prachtig uitzicht op Ben Nevis.
Dit is een zeer aantrekkelijke sectie; uiteindelijk buigt het pad iets weg van de rivier als een
staartrace wordt naderd en een asfaltstrook tegenkomt. Sla linksaf langs de rijbaan.

Etappe 5
Deze steekt een brug over de tailrace en bereikt dan Soldier's Bridge, beklim niet de houten
treden, maar verlaat de Great Glen Way en volg de rijstrook terwijl deze vlak onder de
spoorweg door buigt. Net daarachter liggen de indrukwekkende ruïnes van het 13e eeuwse
Inverlochy Castle. Volg de weg rond naar de ingang van het kasteel. Er zijn tal van
interpretatieborden en het is de moeite waard om de site te verkennen. Het kasteel raakte
in verval nadat het in 1654 aan het begin van de wandeling werd vervangen door het Fort.

Etappe 6
Voor de wandeling terug, volg je je stappen langs de geasfalteerde rijstrook - maar neem
niet de juiste afslag terug naar het Great Glen Way-pad, maar ga in plaats daarvan verder
langs de rijstrook naast de spoorweg. Als je geluk hebt, kun je de Jacobite Steam-trein zien
passeren. Ga verder door de woonwijk Inverlochy.
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Etappe 7
Bij de winkels is het noodzakelijk om links en dan meteen weer rechts te gaan om verder te
gaan in de oorspronkelijke richting. Uiteindelijk sluit de weg weer aan op de heenweg bij de
brug over de rivier de Nevis. Steek dit over en volg dan de dogleg rechts en links door de
huizen naar het glanzende veld waar het pad weer rechtsaf slaat - maar neem niet de
volgende bocht naar links, maar ga in plaats daarvan verder om uitzicht te krijgen over de
monding van de rivier de Lochy. Sla linksaf bij het Underwater Centre om de Morrisonsrotonde te bereiken. Ga hier rechtsaf om terug te keren naar het fort en de start.
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Wandeling 6: Cow Hill circuit, Fort William
Startpunt: 14,8 km van Camden House
Wandel statistieken
Afstand
11 km / 6,75 mijl
Tijd
3 - 4 uur
Beklimming
455m (Profiel)
Start Grid Ref
NN104741
Cow Hill is de top die het uitzicht op Ben Nevis vanaf Fort William blokkeert. Het geeft een
aangenaam circuit met een prachtig uitzicht, zowel over de stad als langs Glen Nevis en Loch Linnhe.

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
De wandeling begint in het centrum van Fort William; als u met de auto komt, kan het
handiger zijn om te parkeren op de Braveheart-parkeerplaats in Lower Glen Nevis en daar
de route aan te gaan, of in de buurt van het recreatiecentrum te parkeren en vanaf daar te
beginnen. Ga vanaf het noordoostelijke uiteinde van de High Street verder tussen Nevisport
en het Alexandra Hotel. Loop de stad uit op de stoep naast de hoofdweg richting Inverness,
langs het ziekenhuis en de kerk. Direct na het Recreatiecentrum rechtsaf (richting het Leger
des Heils); volg deze rijstrook niet als deze naar links buigt, maar blijf rechtdoor door de
parkeerplaats naast het recreatiecentrum om aan het begin van de wandeling een
interpretatief bord te bereiken. Het bord geeft alle details van deze wandeling.

Etappe 2
Volg het pad terwijl het zigzagt bergopwaarts; negeer de verschillende kleinere paden die
aan de rechterkant leiden en blijf op het hoofdpad met grindoppervlakken, altijd linksaf bij
elke kruising. Het pad sluit al snel aan op een pad dat rond de lagere hellingen van de heuvel
loopt; sla linksaf. Negeer het pad dat naar rechts leidt en blijf op het pad dat is aangegeven
voor de parkeerplaats Braveheart. Er zijn goede uitzichten over de rand van de stad op dit
gedeelte; op een met gras begroeide heuvel naast het pad staat een bankje. Deze kleine top
staat bekend als de Sugar Loaf en is waar de Jacobieten hun artillerie afvuurden tijdens het
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beleg van Fort William in de opstand van 1745. Vervolg het pad vanaf hier, nog steeds
aangegeven voor de Braveheart Car park, negerend een aftakkingspad naar rechts (een
mogelijke snelkoppeling naar de buurt van de top van de veenbaan).

Etappe 3
Het pad buigt nu rond naar lower Glen Nevis en loopt in en uit bossen van elzen, berken en
wilgen. De steile, uitgestrekte heuvel aan de overkant van de glen is Meall an t-Suidhe, een
uitloper van Ben Nevis. Iets verderop zie je een parkeerplaats net links van het pad - dit is de
Braveheart-parkeerplaats die een alternatieve start is voor deze wandeling. Houd rechts aan
bij het bord als het pad aansluit op een spoor. De weg is bewegwijzerd voor 'Cow Hill
summit, via de veenbaan'. Volg het pad door het bos voor iets minder dan een kilometer
totdat een ander aangegeven kruispunt wordt bereikt. Sla rechtsaf een klein pad in,
gemarkeerd met 'Peat Track to Fort William, Cow Hill summit'.

Etappe 4
Dit pad staat bekend als het veenpad, omdat het tot voor kort werd gebruikt voor het
verzamelen van turf van de heuvel erboven voor gebruik als brandstof. Het gaat steil
omhoog, bochtig naar links en rechts om de helling een beetje te verlichten; dit is het
moeilijkste deel van deze wandeling, maar een prachtig uitzicht opent zich op de Glen
erachter. Op de top van het bos is een pad kruising en een poort. Negeer het pad naar
rechts en ga in plaats daarvan door de poort voor je. Het pad wordt op dit punt meer een
pad en gaat over open heidevelden en klimt zachter totdat er een glimp van Loch Linnhe
voor je ligt. Het sluit al snel aan op een groter spoor; om de omweg naar de top van Cow Hill
te nemen, slaat u rechtsaf (zoals aangegeven door het bord).

Etappe 5
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Het pad klimt enkele honderden meters zachtjes omhoog om een poort te bereiken. Ga
verder door de poort en daal een beetje af voor een laatste stijging naar de prominente
mast op de top van Cow Hill. Om het beste uitzicht te krijgen, gaat u verder rond het
omheinde mastgebied op enigszins drassige grond aan de rechterkant, om de open heuvel
net daarachter te bereiken. Dit is een prachtig uitzichtpunt. Bijna heel Fort William en zijn
buitenwijken van Caol en Corpach zijn te zien rond de bocht in Loch Linnhe, met lochs en
bergen rond in alle richtingen.

Etappe 6
Nadat je hebt genoten van een rustpauze, volg je je stappen. Er zijn prachtige uitzichten op
Glen Nevis voor de boeg, vooral vanaf de kleine met gras begroeide heuvel aan de
linkerkant na de poort. Ga terug naar de eerder bereikte spoorkruising, maar ga deze keer
rechtdoor. Het pad gaat bergafwaarts met uitzicht op een afgelegen glen verderop,
ondersteund door Loch Linnhe; het is moeilijk te geloven dat de drukte van Fort William zo
dichtbij is.

Etappe 7
Passeer een bankje en vervolg de baan terwijl deze naar rechts buigt. Negeer een pad naar
rechts en volg het spoor naar een poort waar het aansluit op de weg die omhoog klimt
vanaf de bealach.

Etappe 8
Sla rechtsaf de weg in, die al snel naar de buitenwijken van Fort William leidt. De snelste
weg terug naar het centrum is om deze weg (Achintore Road) te vervolgen naar de rotonde
aan de zuidwestkant van de High Street. Een aantrekkelijker alternatief is om de wegwijzer
aan de linkerkant te zoeken net voordat je de flatgebouwen bereikt. Op het bord staat
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'Town centre via Achintore gardens'. Sla deze rijstrook af en daal de trap aan het einde af,
en ga dan direct verder over de kruising van de weg naar de A82. Steek deze over en sla
rechtsaf het pad door de tuinen op. Deze liggen langs de kant van Loch Linnhe en leiden
terug naar het stadscentrum.
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Wandeling 7: Steall Falls en de Nevis Gorge
Startpunt: 10 mijl van Camden House
Wandel statistieken
Afstand
3,5 km / 2,25 mijl
Tijd
1,5 - 2 uur
Beklimming
220m (Profiel)
Start Grid Ref
NN168691

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
Parkeer op de parkeerplaats helemaal aan het einde van de weg naar Glen Nevis. Er is hier
een enorme waterglijbaan die afdaalt van Ben Nevis. Het pad begint aan het uiteinde van de
parkeerplaats en heeft een wegwijzer naar verschillende verre plaatsen waarvoor het zelden
wordt gebruikt, zoals Spean Bridge, Corrour Station en Kinlochleven. Het is echter het
startpunt voor veel Munro's en de toegang voor deze populaire korte wandeling, en moet
een van de drukste paden in Schotland zijn. Het gaat meteen naar aantrekkelijke
loofbossen. Het rotsachtige pad door de kloof wordt onderhouden door de John Muir Trust
die hier voor het land zorgt. De trust is een liefdadigheidsinstelling die wilde plekken
beschermt; je kunt meer te weten komen en meedoen om hun werk op
http://www.johnmuirtrust.org/ te ondersteunen.

Etappe 2
Het pad wordt al snel ruw en rotsachtig en er zijn glimpen van enorme rotsachtige
berghellingen door de bomen. Bij één beek is de weg uit de rots gesneden en gaat de hoek
om op een brede richel; verderop is er een eerste glimp van de witte lijn van Steall Falls
door de kloof. De vallei wordt nu aanzienlijk smaller en de rivier is af en toe beneden te zien,
die over en rond enorme gevallen rotsblokken stort. Het pad klimt een rotsachtig gedeelte
op met behulp van trappen en een houten leuning, voordat het de top van de kloof bereikt.
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Etappe 3
Als de bomen achterblijven verandert het toneel volledig. De glen verbreedt zich plotseling
weer tot een grasweide versierd met wilde bloemen en omringd door beboste, steile
berghellingen. De kroon op het werk is de Steall Falls, nu direct aan de overkant van de
weide te zien. Vervolg het uitstekende pad ernaartoe.

Etappe 4
Ga verder op het hoofdpad totdat het een bocht bereikt waar de glen naar links buigt en het
pad dicht bij de rivier ligt. Dit is de beste plek om de grote watervallen te bewonderen. Het
zijn de op twee na hoogste watervallen in Schotland, trapsgewijs 105 meter langs de
rotswand, en een geweldig gezicht, vooral in de golf. Boven de watervallen uitsteekt de
Munro van An Gearanach, de eerste piek op de Ring van Steall, en dit is het startpunt voor
vele bergexcursies. Tenzij je aan een lange wandeling begint, keer je terug via dezelfde route
als waar je bent gekomen.

Etappe 5
Voordat u dit doet, wilt u misschien het takpad naar rechts volgen voor een korte afstand.
Dit leidt naar de beruchte draadbrug over de rivier. Het kan door de dapperen met grote
zorg worden gekruist, met behulp van de bovenste twee draden voor handgrepen en het
balanceren van de voeten op de onderste draad; je zult wel terug moeten komen!
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Wandeling 8 Ben Nevis door het bergpad
Startpunt: 14,8 km van Camden House
Wandel statistieken
Afstand
17 km / 10,5 mijl
Tijd
7 - 9 uur
Beklimming
1352m (Profiel)
Start Grid Ref
NN122730

Wandeling Beschrijving
Deze route is eenvoudig, indien inspannend, volgens hillwalking-normen, lees alle
voorzorgsmaatregelen.

Etappe 1
Deze route is de meest rechttoe rechtaan beklimming van Ben Nevis en is dus vaak druk met
wandelaars. Het stond ooit bekend als het toeristische pad, maar dit was echt een
verkeerde benaming - het is een zware en inspannende wandeling. Het bovenste deel van
de berg is eigendom van en wordt onderhouden door de liefdadigheidsinstelling de John
Muir Trust, die zich inzet voor de bescherming van wilde plaatsen. Je kunt meer te weten
komen en hun werk ondersteunen door lid te worden van http://www.johnmuirtrust.org/.
Om de wandeling te beginnen, parkeer je bij het bezoekerscentrum in Glen Nevis; er kunnen
kosten aan verbonden zijn. Steek de nieuwe brug over de rivier de Nevis over en sla dan
rechtsaf en volg kort de oever van de rivier voordat je linksaf slaat bij een bord, op weg naar
een pad tussen een muur en een hek.

Etappe 2
Steek een paal over aan de bovenkant hiervan en ga je gang over een pad om het
oorspronkelijke pad te ontmoeten dat begon bij de Ben Nevis Inn aan de linkerkant; sla
rechtsaf het stijgende pad op. Volg het brede pad dat over de heuvel klimt. Na het passeren
van boven een kleine plantage komt het pad van Glen Nevis Youth Hostel van rechts samen
(dit pad leidt rechtstreeks van het hostel naar het hoofdpad en geeft een kortere route;
maar er is weinig parkeergelegenheid bij de jeugdherberg). Verderop verdubbelt het pad
zich weer om in een brede zigzag de steilere, rotsachtigere hellingen te beklimmen. Er zijn
grootse uitzichten op Glen Nevis naar de Mamores, met Stob Ban prominent
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Etappe 3
Het pad kruist een paar loopbruggen over kleine beekjes en buigt rond, klimmend boven de
vallei van de Rode Brand. Als de kop van de brandwond wordt nadert, neemt het pad een
zeer scherpe bocht naar links; gebruik alsjeblieft niet het oude pad dat geërodeerd en los is.
Het juiste pad slingert veel gemakkelijker omhoog om het plateau te bereiken dat Loch
Meall an t-Suidhe bevat, bekend als de halverwege lochan - wat enigszins optimistisch is. De
wandeling nadert echter niet het eigenlijke loch en houdt goed rechts aan.

Etappe 4
Als het pad weer begint te klimmen, wordt een kruising bereikt. Sla rechtsaf (het pad houdt
links hoofden rond onder de noordwand van de berg). Na nog een halve kilometer kruist het
pad de trapsgewijze bovenste Red Burn-stroom. Het pad is goed op dit punt, maar na nog
een paar bochten wordt het veel ruiger, een versleten route door de rotsblokken en puin,
meedogenloos klimmen in een reeks zeer brede zigzaggen - blijf alsjeblieft bij het pad hier
om verergerende erosie te voorkomen.

Etappe 5
Veel hogerop passeert het pad boven de steile puinslagen die naar rechts in het hoofd van
Five Finger Gully vallen. Dit is het toneel geweest van vele dodelijke slachtoffers bij de
afdaling, wanneer wandelaars die de noordwand van de berg proberen te vermijden, een te
breed parcours volgen en te ver naar het zuiden gaan en in de geul vallen. Bij mooi weer is
het uitzicht op de Glen ver beneden prachtig. De top en Carn Dearg - omzoomd door grote
kliffen - komt aan de linkerkant in zicht.

Etappe 6
De helling neemt nu af naarmate het begin van het topplateau wordt bereikt. Het pad loopt
dicht bij de top van de Torengeul en, net voor de top, de duizelingwekkende top van
Gardyloo geul. De top van Ben Nevis is de hoogste berg van de Britse eilanden. Het
topgebied heeft verschillende gedenktekens, een trig point en veel cairns; sommige
gedenktekens zijn de afgelopen jaren verwijderd om te voorkomen dat het gebied er een
puinhoop uitziet. Er zijn ook de overblijfselen van het (meteorologisch) observatorium dat
hier aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw actief was.

Etappe 7
Het uitzicht is enorm uitgestrekt en beslaat een groot deel van de Hooglanden, maar er is
niets dramatischer dan langs de noordkant te turen, over of langs de massieve kliffen;
nogmaals, benader niet als er sneeuw is, want er kunnen kroonlijsten van overhangende
sneeuw zijn die kunnen instorten als je erop stapt. Je kunt rotsklimmers zien die Tower
Ridge of andere klassieke beklimmingen opkomen.
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Etappe 8
De terugkeer verloopt via dezelfde route. In mistige omstandigheden en met sneeuw die het
pad bedekt, kan zeer zorgvuldige navigatie nodig zijn om een koers te varen tussen Gardyloo
Gully en Five Finger Gully. Volg een lager van 231 graden gedurende 150 meter, en dan een
lager van 281 graden, om het gevaarlijkste gedeelte te passeren. Eenmaal beneden - een
feest zal in orde zijn.
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Wandeling 9 parallelle wegen van Glen Roy
Startpunt: 7 mijl van Camden House
Wandel statistieken
Afstand4 km / 2,5 mijl
Tijd1 - 1,5 uur
Stijging180m (Profiel)
Start Grid RefNN298853

Wandeling Beschrijving
ETAPPE 1
Volg de kleine weg naar Glen Roy die Roybridge verlaat bij de winkel en passeer de kleine
nederzetting Bohuntine. Een klein stukje verderop is er een parkeerplaats en uitzichtpunt
aan de linkerkant. Vanaf hier is er een uitstekend uitzicht op de parallelwegen. Er zijn drie
reeksen lijnen of wegen, die in feite de oevers van een oud loch waren. Tijdens de laatste
ijstijd vormde een enorme gletsjer een stuwdam van ijs waarachter het loch ontstond.
Naarmate de gletsjer langzaam vorderde, zorgde dit ervoor dat er nog twee waterstanden
op de zijkanten van de glen werden geëtst, waardoor het fenomeen parallelle wegen
ontstond.

ETAPPE 2
Ga vanaf de parkeerplaats rechtdoor de heuvel op over een graspad tussen de bracken. Ga
verder over de eerste parallelle weg om uiteindelijk de tweede te bereiken die niet zo
uitgesproken is. Hier gaat het pad rechtdoor voor degenen die Beinn a Mhonicag
beklimmen. Onze route volgt een minder duidelijk pad naar rechts en volgt de middelste
parallelweg. Op 325 meter hoogte werd deze kustlijn veroorzaakt toen de gletsjer het loch
bij Roybridge afsneed, voorheen maakte het deel uit van een veel groter loch dat een groot
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deel van Glen Spean in beslag nam. Het pad is zwak, vooral in de zomer wanneer de bracken
hoog zijn. Het wordt echter na korte tijd duidelijker en hoewel drassig onder de voeten is
het in het begin relatief gemakkelijk te volgen. Het uitzicht op Glen Roy laat de parallelle
wegen heel duidelijk zien.

ETAPPE 3
Oorspronkelijk werd gedacht dat de wegen mogelijk waren gebouwd door Fingal, de reus uit
de Gaelische folklore die ze mogelijk voor de jacht heeft gebruikt. Het pad loopt net voor de
bocht van de heuvel uit. Vanaf hier is een pad terug naar beneden naar de glen road te zien,
evenals een kleine stenen omheining aan de andere kant van de beek en het spoor. Ga over
de padloze grond naar de omheining en je moet een klein pad afdalen. Houd rechts aan om
de beek op stenen over te steken en dan het spoor te bereiken op een punt net onder de
omheining.

ETAPPE 4
Sla rechtsaf om het stenige pad bergafwaarts te volgen. De glen road is beneden te zien, gebogen
over en rond de klonterige grond gevormd toen het loch en de gletsjer zich terugtrokken. Het pad
komt uit bij de weg bij een brug, sla rechtsaf om de brug over te steken en volg de weg langs de glen
om aan het begin van de wandeling terug te keren naar de parkeerplaats.
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WANDELING 10: Inchree waterval wandeling
Afstand
5 km / 3 mijl
Tijd
1,5 - 2,5 uur
Beklimming
278m (Profiel)
Start Grid Ref
NN029634

Wandeling Beschrijving
Etappe 1
Parkeer op de parkeerplaats van Glenrigh Forestry Commission, Inchree, die goed is
aangegeven vanaf de hoofdweg A82. (in de buurt van de Corran Ferry)
Er is een interpretatief bord met details van drie wandelingen vanaf hier; deze route is een
combinatie van twee van hen. Start het pad niet naast het bord, maar begin langs het pad in
de uiterste hoek van de parkeerplaats, gemarkeerd voor de watervallen en langs een
picknicktafel. Deze loopt langs de rechterrand van de tuin van de witte bungalow, met
rechts open velden. Het pad kruist al snel een loopbrug en klimt een beetje het bos in, met
een goed uitzicht op Loch Linnhe.

Etappe 2
Het pad passeert een bankje en kruist een tweede loopbrug voordat je een uitkijkpunt
bereikt voor de watervallen op de Abhainn Rìgh. Deze fijne watervallen bestaan uit een
reeks van acht watervallen, hoewel alleen de bovenste treden duidelijk te zien zijn. Het pad
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klimt nu bergopwaarts door de struikachtige grond om vanuit een hogere hoek een tweede
uitkijkpunt voor de watervallen te bereiken, en een uitgebreider panorama over het loch.
Kort daarna bereikt het pad een spoor; sla linksaf langs de route (aangegeven voor Wade's
Road en de parkeerplaats).

Etappe 3
Volg dit pad iets minder dan een kilometer totdat bewegwijzerde paden zowel links als
rechts afgaan. Het linkerpad keert rechtdoor naar de parkeerplaats; onze route draait het
rechterpad op, dat tussen de coniferen omhoog klimt. Dit staat bekend als Wade's weg naar
generaal Wade, de ingenieur die de eerste wegen door de Hooglanden bouwde in de jaren
na de eerste mislukte Jacobitische opstand van 1715, met als doel de regio onder nauwere
controle van de regering te brengen. Deze specifieke weg werd eigenlijk gebouwd door
Wade's opvolger, generaal Caulfield. Tegenwoordig is het een aangenaam pad en klimt het
in het hart van het bos. Het pad kruist een loopbrug voordat het over een lage
waterscheiding klimt en lichtjes afdaalt totdat het op een spoor bij een in onbruik geraakte
steengroeve komt.
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Etappe 4
Sla hier linksaf op de baan, die rondzwaait en teruggaat naar Inchree. Negeer een ander
nummer dat van rechts binnenkomt; blijf de rode wegwijzers volgen. Er zijn uitstekende
uitzichten omdat de bomen aan de linkerkant van het pad veel kleiner zijn en de helling af.
Na bijna twee kilometer staat er een bankje met picknicktafel in een bocht naar rechts in de
baan; op dit punt geven de rode wegwijzers een voetpad naar links aan. Sla dit pad op dat
bergafwaarts gaat.

Etappe 5
Het pad kruist een loopbrug en komt tevoorschijn tussen een paar schuren die eigendom
zijn van Vertical Descents. Ga tussen de schuren door om het pad weer op te pikken over
het spoor. De parkeerplaats ligt op korte afstand verderop. Voordat u vertrekt, kunt u een
kijkje nemen op het grote houten scherm aan de achterkant van de parkeerplaats. De gaten
die hierin zijn gesneden, stellen u in staat om rode eekhoorns te zien die de feeders aan de
andere kant bezoeken.
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Wandeling 11: UW LOKALE HONDENWANDELING!
Achnabobane en de militaire weg
Vertrekpunt: Camden House
Wandel statistieken
Afstand zo ver als je wilt
Tijd zo lang als je wilt

Wandeling Beschrijving
Sla linksaf de poorten van Camden House uit en sla linksaf bij de kruising die langs de tuin
loopt en volg de heuvel op.
Loop langs een groot huis en op de top van de heuvel waar de weg naar links gaat zie je een
pad iets naar rechts en door een poort. (naast Stag Lodge)
Ga door de poort en je bent op de Oude Militaire Weg. Sla linksaf en loop richting Fort William,
sla rechtsaf richting Highbridge.
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