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Golf is deceptively simple and endlessly complicated; 
it satisfies the soul and frustrates the intellect. It is at the same time 

rewarding and maddening - and it is without a doubt the greatest 
game mankind has ever invented. 

Arnold Palmer
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Guess what today is?
Its “Golf Day!”
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Met groot enthousiasme stellen wij jullie een reis voor naar :

Islay
een Schots eiland, het zuidelijkste van de Binnen-Hebriden net ten zuiden van Jura.

De belangrijkste plaats is Bowmore, andere plaatsen van betekenis zijn Port Ellen en Port 
Charlotte. Het inwoneraantal is iets meer dan 3000. De oppervlakte van het eiland is ruim 600 
vierkante kilometer. De kustlijn bedraagt ongeveer 200 kilometer.

Vervoer naar het eiland is mogelijk via een vliegtuig vanaf Glasgow, of via de boot vanaf de 
veerhaven van Kennacraig. Het klimaat op Islay is vaak zachter dan op het Schotse vasteland, 
dankzij de Golfstroom.

De bekendste Ileach (zoals de inwoners van Islay heten), is George Robertson, voormalig sec-
retaris-generaal van de NAVO.

Het Schots-Gaelisch wordt nog door ongeveer 50% van de inwoners gesproken maar verliest 
steeds meer terrein.

De belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale bevolking is de landbouw, het distilleren 
van whisky en het toerisme dat daaruit voortvloeit. Ook vogelaars komen graag naar Islay en 
hebben hun inbreng in het toerisme.

De whisky die gemaakt wordt door de negen nog werkende distilleerderijen op het eiland 
staan bekend onder de naam Islay malt whisky.

De distilleerderijen aan de zuidkust van het eiland staan erom bekend dat ze een sterke, ro-
kerige en turfachtige smaak hebben. De rokerige smaak is afkomstig van de rook van het 
turfvuur waarboven de mout gedroogd wordt. Sommigen noemen Islaywhisky’s ook wel me-
dicinaal van smaak, omdat de fenolen in de whisky, afkomstig van de turfrook, een jodiu-
machtige geur hebben.

“The island where whisky met golf.”

The Islay
Experience 2022

O N S  V O O R S T E L  . . . . .
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Dit hotel ligt net buiten Port Ellen.

Het nieuw gebouwde Machrie Hotel ligt aan de golfbaan midden in de ruige 
natuur van Islay.

Dit intieme hotel is met moderne architectonische hand vomgegeven zonder 
concessies te doen aan kwaliteit, geborgenheid en comfort. Het heeft 47 luxieuze 
en ruim opgezette kamers die van alle gemakken zijn voorzien.

Niet alleen graag bezocht door golfers maar zeker ook door natuurliefhebbers en 
Whisky enthousiastellingen.

WA A R  O V E R N A C H T E N  W E ?

The Machrie Hotel:
WHERE NATURE 
MEETS COMFORT.
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T H E  M A C H R I E  L I N K S



Nummer 21 van Schotland,  nummer 61 van het VK.

Islay, het meest zuidelijke eiland van de Binnen-Hebriden, is waarschijnlijk het best bekend om zijn 
whiskyproductie waar acht actieve distilleerderijen nog in bedrijf zijn.  
Maar voor golfers zal het altijd geassocieerd worden met de iconische Machrie-links op Laggan Bay, 
een golfbaan dat oorspronkelijk in 1891 werd aangelegd.

Ontworpen door Willie Campbell drie jaar voordat hij naar Amerika vertrok om de eerste professio-
nal te worden bij The Country Club in Brookline, werd de ouderwetse lay-out in de jaren 70 aange-
past door Donald Steel toen hij, in de woorden van de architect, het “meer compleet, moderner en 
uitdagender”.

Helaas kwamen het hotel en de golfbaan vervolgens in financiële moeilijkheden, waardoor in 2011 
van eigenaar veranderde. Ex-BBC-voorzitter Gavyn Davies en zijn vrouw Sue Nye, voormalig dagboek-
secretaris van Gordon Brown toen hij Britse premier was, namen het bedrijf over met als doel de 
verbouwing van het hotel en de renovatie van de golfbaan.
Architect DJ Russell werd ingeschakeld om toezicht te houden op wat neerkwam op een volledig he-
rontwerp van de lay-out, kundig bijgestaan   door baanmanager Dean Muir (die al 17 jaar bij Muirfield 
werkte) en bouwmannen Eric en Robert Sammells van Edinburgh Landscapes. Een korte par drie 
baan, driving range, putting green en oefengebied werden ook toegevoegd om de golfinfrastructuur 
te verbeteren.

De gerenoveerde baan is in mei 2017 heropend. Het oorspronkelijke idee was om helemaal geen 
bunkers te hebben op de gereïncarneerde versie van de baan, maar baanmanager Dean Muir hield 
toen toezicht op de gefaseerde introductie van omgegooide Ecobunkers. Dit resulteerde eind 2020 in 
de installatie van zo’n vijftig bunkers, gebouwd met dubbele stapels astroturf. Bunkervlakken werden 
ook gehydrolyseerd met zwenkgras om de impact van de kunstmatige materialen die in de bouw 
werden gebruikt te verzachten.

Traditionalisten zullen rouwen om het verlies van de oude Machrie en om sentimentele redenen is 
dat begrijpelijk. De nieuwe Machrie is nu klaar om bezoekers tot ver in de toekomst aan te kunnen. 

Het hotel met 48 slaapkamers werd in 2018 geopend. Je zou echt dankbaar moeten zijn dat iemand 
het de moeite waard vond om een   oude klassieker nieuw leven in te blazen om hem geschikt te 
maken voor het moderne tijdperk.
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I S L AY  W H I S K Y
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Islay Whisky Trail

Ardbeg
Een Schotse single malt whisky. Ardbeg is een van de drie nog werkende distilleerderijen aan de zuidkust van 
het eiland Islay. Ardbeg zegt de turfachtigste Islay-whisky te zijn, en mout zijn gerst in Port Ellen. 

De oorsprong van de distilleerderij is terug te voeren naar het jaar 1794. Toentertijd was Ardbeg een illegale 
distilleerderij, maar de productie moest gestaakt worden na een inval door douanebeambten, die in Schotland 
waken over de accijnsbelastingen. De legale distilleerderij werd door John McDougall gesticht, waarschijnlijk in 
1815. Tot 1959 was de distilleerderij familiebezit.

In juli 1996 werd Ardbeg overgenomen door McDonald&Muir (Glenmorangie Plc.) Ardbeg is nu een van de snelst 
groeiende Islay whisky’s.

Lagavulin
Lagavulin Single Malt is een Schotse Islay single malt whisky, die in het dorp Port Ellen wordt gedistilleerd. Deze 
single malt whisky vertegenwoordigt de Islay single malts in de Classic Malts of Scotland-serie van Diageo. Op 
de plaats waar nu de Lagavulin distilleerderij staat wordt vanaf 1742 al whisky gemaakt. De distilleerderij werd 
echter pas in 1816 opgericht. De whisky heeft een kenmerkende turf- en jodiumgeur.

Laphroaig
De Laphroaig distilleerderij werd in 1815 door de broers Alex en Donald Johnston opgericht. De Johnston broers 
waren in feite McDonalds, die na de mislukte Jacobitische opstand hun naam wijzigden, en neerstreken op het 
eiland Islay.

Hun afstammelingen bestuurden de distilleerderij tot 1954. Toen Ian Hunter kinderloos stierf in 1954, liet hij de 
distilleerderij na aan een van zijn managers, Bessie Williamson. De distilleerderij werd verkocht aan Long John 
International in de jaren zestig, en vervolgens aan Allied Domecq. Allied Domecq werd op zijn beurt weer door 
Fortune Brands aangekocht in 2005.

Laphroaig is een whisky met een sterke, uitgesproken smaak. Een druppel water in de whisky legt volgens som-
mige drinkers een goede nadruk op het turfachtige aroma.
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Dag 1. zaterdag 2 juli 2022
- aankomst Glasgow Airport met met KLM vlucht om 08:30 uur
- private transfer naar Kennagraig ferry (ca. 2 1/2 uur)

- Ferry van Kennagraig naar Port Askaig vertrek om 15:30 uur. 
- private transfer naar The Machrie hotel (aankomst ca. 18:00 uur)

- check-in
- drinks & diner The Machrie Restaurant 18
- overnachting The Machrie Hotel

Dag 2. zondag 3 juli 2022
- ontbijt
- private transfer Whisky Trail, VIP tour Laphroaig, Ardbeg, en Lagavullin
- opwarm ronde op de 6 holes par3 Wee Course
- 11:00 uur: 18 holes The Machrie Golf Links
- after Golf drinks in the clubhouse
- transfer met locale taxi (zelf te boeken bij het hotel)

- diner SeaSalt Bistro, Port Ellen
- overnachting The Machrie Hotel

Day 3. maandag 4 juli 2022 
- ontbijt
- Private transfer naar Dunlossit Estate (ca. 25 minuten)

- River fishing op zalm met een boot, materiaal huur, vergunning en ghillie (gids & instructeur) 
voor de duur van een halve dag (4 uur). De rivier moet wel stroming hebben dus is eea wel weers 
afhankelijk. 
- diner in The Ballygrant Inn & Restaurant
- private transfer naar The Machrie Hotel
- overnachting The Machrie Hotel

Day 4. dinsdag 5 juli 2022
- ontbijt & check-out
- private transfer naarde ferry
- Ferry van Port Ellen naar Kennacraig vertrek 09:45 uur/ aankomst 11:55
- private transfer naar Glasgow Airport (ca. 2 1/2 uur)

- KLM vlucht Glasgow - Amsterdam vertrek 16:55 uur

The Islay 
Golf & Whisky
Experienc

P R O G R A M M A
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“Come and be The Golf Traveller”

The Golf Traveller | Veerweg 3 | 4024 BP |  Eck en Wiel | Netherlands
info@thegolftraveller.nl | +31 (0)6 81 64 16 29 


