9 dagen Schotland
Van dinsdag 26 juni t/m woensdag 4 juli 2018
Hotel: The Golden Lion Hotel*** Stirling
Reisleiding: Marja de Goederen (06-22379776)
INFORMATIEMIDDAG op ZONDAG 7 JANUARI 2018 om 14.30 uur in de MAARTENSZAAL van
de Sint Maarten Parochie, Oosteinde 54, Voorburg.
U hoeft niet naar de andere kant van de aardbol te reizen om een land te ontdekken waar natuur en avontuur u om de
haverklap de mond doen open vallen. Schotland, met zijn grandioos ruwe en weidse natuur, zijn rijke cultuur en zijn
legendarische gastvrijheid, is een fascinerend land. Helemaal anders. Met de meest open natuur die u zich kunt indenken
en een vriendelijk volk dat het graag naar uw zin maakt en overheerlijk kookt. En dat allemaal zo dichtbij. De Schotten
nodigen u graag uit voor een bezoek aan hun trotse vaderland waar u natuurlijk ook kennis maakt met de doedelzakken,
de kastelen, de whisky, de kilts en de zalm.
Dag 1:
In de middag vertrekken we naar IJmuiden, vanwaar we naar met de DFDS Seaways naar Newcastle varen.
Diner en overnachting aan boord.
Dag 2:
In de morgen varen we de haven binnen. Na ontscheping rijden we naar het iets zuidelijker
gelegen Durham. We bezoeken de schitterende kathedraal. Vervolgens rijden we door de
Lowlands naar de grens van Schotland. In Jedburgh zien we de beroemde kerk zonder dak.
Aan het eind van de middag arriveren we in ons hotel in Stirling.
Dag 3:
’s Morgens na het ontbijt rijden we naar Inveraray een klein dorpje aan de oever van Loch
Fyne, we bezoeken hier het Jailmuseum, een voormalige gevangenis die tegenwoordig
dienst doet als museum. Vervolgens rijden we naar Loch Lomond een groot diep meer van
37 km lang, we maken hier een boottocht. Na aankomst rijden we via een mooie route door
The Trossachs National Park weer terug naar ons hotel.

Dag 4:
We brengen vandaag een bezoek aan Glasgow, de grootste stad van Schotland.
O.l.v. een gids laten we de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad zien. ’s Middags
kunt u heerlijk shoppen of een museum bezoeken. Aan het eind van de middag brengen
we en bezoek aan het Museum of Piping en wordt u ingewijd in het bespelen van de
doedelzak.

Dag 5:
Vandaag heeft u een vrije dag Stirling,

Dag 6:
Vandaag brengen we een bezoek aan Blair Castle om het enige privé leger van Schotland te bewonderen. Dit kasteel heeft
een unieke verzameling aan wapens en valt op door de witgekalkte muren. Dit landgoed heeft tevens een mooie Gate
Lodge. In de middag bezoeken een whisky distilleerderij, waar u alles over de beroemde Schotse Whisky te weten komt.
Dag 7:
Na het ontbijt vertrekken we naar Edinburgh, dé festivalstad van
Schotland. Tweeduizend jaar geschiedenis zit verstrengeld in het oude
stadsdeel en uitstekende voorbeelden van 18e eeuwse elegantie en
ruimtelijke ordening vindt u in de nieuwe stad. Edinburgh verwierf roem
voor haar gastvrijheid, winkels, shopping centers, zomerfestivals,
uitstekende (kunst)musea, monumenten, etc. In het Edinburgh Castle, dat
gebouwd is op een vulkanische rots, liggen de Schotse kroonjuwelen
uitgestald op de tentoonstelling ‘Honours of Scotland’. De Royal Mile
voert ons langs tal van musea en het Palace of Holyroodhouse.
Dag 8:
We nemen afscheid van het hotel en rijden naar Gretna en het aangrenzende
Gretna Green, waar van 1754 tot 1940 vele trouwlustigen in de echt
verbonden werden. Vervolgens rijden we een mooie rit langs de Hadrian’s
Wall naar Newcastle. De Hadrian’s Wall is een soort Chinese muur, maar dan
van de Romeinen. De versterkte muur vormde honderden jaren lang de
meest noordelijke grens van het Romeinse Rijk en werd gebouwd "om de
barbaren buiten te houden. Aan het eind van de middag schepen we in om
de overtocht te maken naar IJmuiden.
Dag 9:
Na het ontbijt gaan we van boord en brengen we u weer naar huis.
Reissom: € 1.145 ,- p.p.
Toeslag 1 pk: € 299,Toeslag gedeelde hut tijdens de overtocht en alleen 1-persoons hotelkamer € 210,Toeslag buitenhut met beneden bedden € 45,- p.p.
Inclusief:
Vervoer per comfort class touringcar
2-pers.hotelkamer douche/bad en toilet
2-pers. hut bovendeks met stapelbedden tijdens de overtocht
Halfpension ( ontbijt en diner )
Excursies en entrees volgens programma

Exclusief:
Persoonlijke uitgaven
Niet genoemde maaltijden, entree/excursies
Administratiekosten € 17,50 per factuur
Fooien
Verzekeringen
Schaderegeling aan persoonlijke bezittingen

