Tweetalig begeleide RONDreis

THE HIGHLANDS & EDINBURGH
Wij hebben gekozen voor de DFDS Ferry tussen Amsterdam & Newcastle omdat we dan meteen aankomen in het meest noordelijke puntje van Engeland, zo
hoeven we het land niet helemaal te doorkruisen en
ben je op een uurtje in Schotland. Deze cruiseferry is
ook beroemd omwille van zijn heerlijke buffetten en
gezellige sfeer.

PROGRAMMA

6 DAGEN

SCHOTLAND

Prijs per persoon - 6 dagen - Half pension
Prijs p.p.
na
19/04/’22

Prijs p.p.
voor
19/04/’22

07/05/2022

€ 629,90

€ 598,40

03/06/2022

€ 654,40

€ 621,68

Vertrekdata

Supplement
buitenkajuit
met lage
bedden p.p.

Supplement
Buitenkajuit
met stapelbedden p.p.

Single
supplement
met binnenkajuit

Single
supplement
met buitenkajuit

€ 49,00

€ 9,90

€ 208,80

€ 244,40

€ 69,00

€12,90

€ 219,90

€ 244,00

10/07/2022

€ 707,70

€ 672,32

€ 69,00

€ 14,90

€ 249,00

€ 294,00

07/08/2022

€ 736,60

€ 699,77

€ 69,00

€ 14,90

€ 249,90

€ 294,00

10/09/2022

€ 644,40

€ 612,18

€ 49,00

€ 9,90

€ 208,80

€ 244,00

Dag 1
Menen – Amsterdam - Cruiseferry
Vertrek vanuit de centrale vertrekhal omstreeks 06.30 u. We rijden
In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet, dvd en airco
naar Amsterdam waar we een kort bezoek brengen aan de stad, voor
• Professionele begeleiding van een ervaren Herman & Vandamme – gids.
we inschepen.
• 1 x overnachting in kajuit op de cruiseferry tussen Amsterdam & Newcastle, op
Dag 2
Newcastle – Borderregion - Glasgow
basis van een tweepersoonskajuit met douche en toilet.
• 3 x overnachting in driesterrenhotels in tweepersoonskamer met bad of douche
Na ons heerlijk ontbijt, komen we aan in Newcastle omstreeks 09.00
en toilet
u. en rijden rechtstreeks naar Gretna Green, het historisch toevluchts• 1 x overnachting in kajuit op de cruiseferry tussen Newcastle & Amsterdam, op
oord voor wanhopige geliefden uit heel Europa. In de namiddag aanbasis van een tweepersoonskajuit met douche en toilet.
komst in grootste Schotse stad, Glasgow. Glasgow ontwikkelde zich in
• 5 x ontbijt
enkele jaren tot een metropool van Kunst en Cultuur. Inchecken voor
• 5 x avondmaal
• Degustatie van whisky en bezoek aan distilleerderij
avondmaal en nacht in hotel Glasgow.
Dag 3
Glasgow – Aviemore / Inverness
In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
Na ons ontbijt, rijden we via Loch Lomond, richting Fort William. U zult
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
genieten van het ‘Dal der Tranen’, met een wervelend verleden en … een
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden (± € 85 p.p.)
adembenemende schoonheid. Via Fort William en één van de mooiste
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 p.d.p.p.)
panoramaroutes van het land begeeft u zich naar het wereldvermaar• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting
de Loch Ness waar een boot ons ligt op te wachten. Nog steeds wacht
van uw waardering en appreciatie
de eerlijke vinder van het veelbesproken monster een hoge beloning!
Uitkijken dus naar … Nessie! De laatste etappe van vandaag brengt
ons naar ons hotel in Aviemore/Iverness.
inclusief bezoek
Dag 4
Aviemore/ Inverness - Edinburgh
blair athol whisky
Langs de ‘droomstraat van de Highlands’ ontdekt u de spectaculaidistillery
re Grampian Mountains voor velen de toegangspoort voor het ware
Schotland. U verkent een uniek landschap richting Edinburgh. Mogemet degustatie
lijkheid tot bezoek van het slot Blair Castle.
Dag 5
Edinburgh – Newcastle – Cruiseferry
Edinburgh nodigt u uit om via de Royal Mile (de verbinding tussen
Edinburgh Castle en Holyrood Palace) , het slot en de koninklijke verblijfplaats in de hoofdstad, Holyrood Palace, te bezoeken. Edinburgh
ontdekken betekent dat u zowel het dicht bevolkte oude stadsgedeelte als de nieuwe stad moet verkennen. Inschepen en afvaart omstreeks 17.30 u. Avondmaal en overnachting aan boord.
Dag 6
Amsterdam – Menen
Tip!
Na het ontbijt, vertrek richting Menen. Voorziene aankomst
Voorzie
een
in onze centrale aankomstplaats om 15.00 u.
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aparte reistas voor
de ferry

5%

VROEGBOEK
KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Valuta		
		
Grensformaliteiten
		

Euro & Britse Pond (Wij raden u aan om deze
aan te kopen in België)
Een geldige internationaal reispaspoort
(minstens geldig tot 6 maanden na retour)

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs na 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De
vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).
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meer info: +32(0)56 41 11 11 of www.hervan.be
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