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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Typisch Schotland
Excursiereis vanuit Pitlochry met Edinburgh,
Loch Ness, Balmoral Castle en natuurlijk
whiskey!

Tijdens deze nieuwe reis bezoeken we het prachtige Schotland. We
verblijven in Pitlochry. Pitlochry is een traditionele vakantie Schotse
bestemming waar mensen jaar na jaar naar terugkeren. Het is een
aangename en vredige plek waar u kunt ontspannen en van de
mooie omgeving kunt genieten. Distilleerderijen, pubs en restaurants
en ook geschenkwinkels en tearooms in Pitlochry zorgen voor de
nodige energie en extraatjes. Tijdens de excursies gaan we de
belangrijkste hoogtepunten ontdekken.

Dag 1 - Heenreis en overtocht

Vanuit de door u gekozen opstapplaats rijden we naar IJmuiden voor
de overtocht naar Newcastle. Rond 16.00 uur stapt u aan boord van
een moderne ferry van rederij DFDS en zet u koers naar de Noord-
Engelse havenstad Newcastle. Maak het uzelf gemakkelijk in uw hut
en dompel u vervolgens onder in het afwisselende leven aan boord.

6 dagen vanaf
€ 1.095,- p.p.

Vertrekdata
21 mei 2023
Op aanvraag

€1095

17 september 2023 €1095
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Diner aan boord. De avond vliegt voorbij met dans en entertainment.

Dag 2 - Edinburgh - Pitlochry

We beginnen de dag met een ontspannen (Schots) ontbijt en
genieten van de toegang tot de Tyne Estuary voordat het schip rond
9.00 uur in Newcastle aanmeert. Na het ontschepen rijden wij
vervolgens verder op een schilderachtige route door Northumberland
National Park en arriveren rond het middaguur in de Schotse
hoofdstad Edinburgh. Daar maken we onder leiding van een gids een
stadswandeling en leert u de bezienswaardigheden van deze
attractieve metropool kennen. Daarna reizen we verder naar het
noorden en ’s avonds checkt u in, in uw centraal gelegen hotel in
Pitlochry voor de komende drie nachten. Diner in ons hotel.

Dag 3 - Blair Castle & Garden, Inverness, Loch
Ness, Fort Augustus

Vandaag brengt de route u naar het noorden. We bezoeken eerst
Blair Castle, een jachthuis met prachtig ingerichte kamers en het
enige privéleger in Europa, de Atholl Highlanders. Uw volgende
bestemming is de hooglandmetropool Inverness aan de oevers van
de rivier de Ness. Veel bekender dan de rivier is echter de oorsprong
ervan: welk meer kan zich beroemen op het huis van een monster?
Via Fort Augustus en langs Loch Lochy en Loch Laggan, neemt u een
schilderachtige hoge landweg terug naar uw hotel in Pitlochry. Diner
in ons hotel.

Dag 4 - Spey Valley - Balmoral Castle

Het ontbijt is precies goed, want de ochtend staat in het teken van
whisky. In de prachtige Spey-vallei staan de distilleerderijen naast
elkaar en we presenteren er een aan u! Opgewonden en enthousiast
over de aard van de Grampian Mountains komt u aan bij Balmoral
Castle. Het favoriete kasteel van de royals opent van mei tot juli ook
zijn poorten voor niet- royals. De volgende bestemming is de
hooglandstad Braemar. Braemar is een knus en gezellig dorp in de
Highlands, gelegen in het Cairngorms National Park. Het dorp wordt
omringd door de Grampian Mountains, schaduwrijke bossen en
glooiende heuvels. Het dorp zelf bestaat uit een hoop ouderwetse
huizen, een aantal fijne accommodaties, wat winkeltjes en vele
horecagelegenheden, zoals lokale pubs en knusse tearooms. Diner in
hotel.

Dag 5 - Pitlochery - New Castle -IJmuiden

Na het ontbijt is het tijd om afscheid te nemen. U passeert Edinburgh
en gaat verder door de Scottish Borders naar de ferryterminal in

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

Overtocht IJmuiden - Newcastle v.v.

Verblijf tijdens de overtocht dag 1 en
dag 5 in 2 persoonsbinnenhut (Frans
bed)

Diner en ontbijt tijdens de
overtochten

Stadswandeling o.l.v. lokale gids in
Edinburgh

Verblijf 3 overnachtingen in Fisher's
hotel op basis van halfpension
(Schots ontbijt)

Excursie naar Blair Castle & Garden,
Inverness, Loch Ness & Fort Augustus

Excursie naar Spey Valley met een
bezoek en proeverij bij een whiskey
distillerie en Balmoral Castle

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Newcastle. Rond 15.30 uur stapt u op de nachtboot terug naar
IJmuiden. Wat dacht u van een heerlijk diner? Achteraf kunt u bij een
drankje aan de bar terugkijken op de bewogen dagen.

Dag 6 - IJmuiden - terugreis

Kom na het opstaan weer op krachten bij het uitgebreide
ontbijtbuffet. Tegen 09.30 uur bereikt het schip de haven van
IJmuiden. Vervolgens rijden we terug naar onze uitstapplaatsen en
komt weer een einde aan de reis.

Hotelinformatie

Fisher's Hotel****

Fisher’s Hotel is centraal gelegen in het prachtige Victoriaanse stadje
Pitlochry in de hooglanden van Perthshire, op slechts 500 meter van
het treinstation van Pitlochry. De accommodatie beschikt over een
traditionele bar. De ruime kamers hebben een tv en een eigen
moderne badkamer met een haardroger. Ze zijn tevens voorzien van
een broekpers, een telefoon en thee- en koffiefaciliteiten. Geniet van
een stevige avondmaaltijd en lichte lunches in de Kingfisher Bar. Hier
wordt ’s avonds regelmatig livemuziek georganiseerd. Er is ook een
gezellige lounge met een echte open haard en uitzicht op de tuin.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 175,-

Hotel website: https://www.fishershotelpitlochry.com/
Hotel adres: Fishers Hotel Pitlochry, Atholl Road, Pitlochry, Verenigd
Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 25

Voor deze reis heeft u een paspoort
nodig.
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