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Beste reiziger, 
 
BelcoTravel & Tours is sinds jaren gespecialiseerd als niche touroperator op groene bestemmingen Ierland en 
Groot-Brittannië. 
 
Voor het eerst maken we één brochure waarin al onze bestemmingen aan bod komen:  
Ierland, Engeland, Schotland, Wales, Kanaaleilanden Jersey en Guernsey, 
met een selectie van de meest populaire programma’s en producten. 
 
De programma’s, hotels, B&B’s, kastelen, enz…. in deze brochure geven enkel een idee van wat BelcoTravel & 
Tours u kan bieden op deze mooie bestemmingen. 
 
Zo kunnen o.m. de uitgewerkte Self Drive Tours en zelfs groepsreizen als leidraad gebruikt worden bij het bepalen 
van uw reisroute. Uiteraard zijn er véél meer mogelijkheden! 
Samen met u én uw reisagent werken wij uw droomreis volledig à la carte uit. Zij het een citytrip, een rondreisje 
met eigen wagen of huurwagen langs de Wild Atlantic Way in Ierland, de mooie kusten van Noord-Ierland, een 
Whisk(e)y Tour in Schotland of Ierland, een culturele trip, een sportieve vakantie of tickets voor de Military Tattoo 
in Edinburgh, het minder gekende zuidwesten van Engeland, een tour in de populaire Cotswolds regio, een actieve 
familietour in zuidelijk Engeland of de Kanaaleilanden… 
Onze favoriete eilanden hebben zóveel te bieden! 
 
De in deze brochure vermelde tarieven zijn contract tarieven, overeengekomen met hoteliers, leveranciers en    
transportmaatschappijen. 
In sommige drukke periodes is het mogelijk dat bepaalde contract tarieven niet meer beschikbaar zijn.  In dat 
geval zal u het best mogelijke tarief voorgesteld worden. 
 
Vraag ook onze goede transporttarieven (vliegtuig, ferry, huurauto, trein, …) steeds in combinatie met  
overnachting en of programma en de tarieven voor de huurwagens. 
 
Rik Coppens 
Gen. Manager
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BEGELEIDE GROEPSREIZEN

5-daagse rondreis 

Alle groepsreizen zijn Engelstalig begeleid en gegidst. Alle afreizen steeds gegarandeerd. 

1. Een proevertje Ierland

Dag 1. Aankomst op Dublin Airport. 
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin.  
Vandaag vrij om Dublin individueel te ontdekken. 
Avondmaal in het hotel. 
Dag 2. Midlands, Blarney Castle & Kerry. 
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en Engelstalige gids, 
richting Co. Kerry. Onderweg stop in Blarney voor bezoek aan Blarney 
Castle een kasteel uit 1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien 
mogelijkheid te shoppen in Blarney Woollen Mills. 
Verder naar Kerry. (Avondmaal niet begrepen in de prijs) 
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O) 
Dag 3. De Ring of Kerry. 
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166 km lang, de 
meest panoramische route van Ierland. Een rit langs meren, rivieren, 
turfvenen en moerassen, prachtige zichten op de Atlantische Oceaan 
en woeste rotsformaties. 
Tijdens de rit op de Ring of Kerry, wordt gestopt aan een boerderij waar 
een schaapherdershond demonstratie. 
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden voorbij Killorglin 
voor fantastische panoramische zichten van het schiereiland Dingle en 
Dingle Bay. 
Optie: u wordt met een traditionele koets en paard gereden langs het 
mooie Killarney National Park. Eventueel supplement: € 13 p.p. 
Deze avond een lekker maal in een van de vele pubs of gezellige      
restaurants van Killarney (niet inbegrepen in de prijs). 
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O) 
Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher. 
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de kust, richting Co. 
Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht 
uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons 
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met rotsen, grote 
platte stenen en zeldzame bloemen. 
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting.  
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse Bunratty Castle   
(supplement van € 65 p.p.). (O) 
Dag 5. Naar Dublin. 
Ontbijt in het hotel en rit naar Dublin. Onderweg stop in Galway. Geniet 
van wat vrije tijd in deze aangename stad met gezellige steegjes, shops 
en pubs. 
Verder naar Athlone met stop aan Sean’s Bar, de oudste pub ter wereld. 
Hier leert u de perfecte pint tappen! Daarna naar Dublin  (aankomst   
centrum omstreeks 16u), vanwaar transfer naar de luchthaven of 
eventueel individuele verlenging van uw verblijf in Dublin. (O) 
 

Afreisdagen 2022: 
5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 16 juni, 5 juli, 19 juli, 9 augustus, 
30 augustus, 13 september, 27 september, 11 oktober, 18 oktober 
 
Prijzen: 
€ 610: maart, april en oktober 2022 
€ 685: mei t.e.m. september 2022 
 
Supplement single kamer: € 235 
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw: 50% van tarief 
volwassene, tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!  
Korting derde volwassene: € 5 per nacht (beperkte mogelijkheden 3de bed!) 
 
Inbegrepen: 
• 4 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of twin) 
• Iers ontbijt in elk hotel 
• Avondmaal in hotel dag 1 in Dublin 
• Bezoeken: Blarney Castle, Cliffs of Moher 
• Schaapherdershond demonstratie 
• Perfecte pint tappen in Sean’s Bar 
• Ferry over rivier Shannon 
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk p.p.) in hotels 
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit 
• Engelstalige begeleiding vanaf Dublin 
• Lokale taksen en BTW 
 
Niet inbegrepen: 
• Vlucht naar Dublin (H/T) 
• Dranken en persoonlijke uitgaven 
• Niet vermelde maaltijden 
• Niet vermelde uitstappen en tickets 
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 
 
Annuleringskosten: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 p.p. 
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van de totale reissom 
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van de totale reissom 
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom 

Engelstalig begeleid vanaf Dublin. Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd! 

Cliffs of Moher



2. Onvergetelijk Ierland 
 
8-daagse rondreis (Engelstalig begeleid)  

Dag 1. Aankomst op Dublin Airport.  
Aankomst op Dublin Airport. Eigen transfer naar uw hotel in Dublin. 
Vandaag vrij om Dublin individueel te ontdekken. 
Avondmaal in het hotel. (D) 
Dag 2. Midlands, Blarney Castle & Kerry. 
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en Engelstalige gids, 
richting Co. Kerry. Onderweg stop in Blarney voor bezoek aan Blarney 
Castle een kasteel uit 1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien     
mogelijkheid te shoppen in Blarney Woollen Mills. 
Verder naar Kerry. (Avondmaal niet begrepen in de prijs) 
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O) 
Dag 3. De Ring of Kerry. 
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166 km lang, de meest 
panoramische route van Ierland. Een rit langs meren, rivieren, turfvenen 
en moerassen, prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste 
rotsformaties. Tijdens de rit op de Ring of Kerry, wordt gestopt aan een 
boerderij waar een schaapherdershond demonstratie. 
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden voorbij Killorglin 
voor fantastische panoramische zichten van het schiereiland Dingle en 
Dingle Bay. 
Optie: u wordt met een traditionele koets en paard gereden langs het 
mooie Killarney National Park. Eventueel supplement: € 13 p.p. 
Deze avond een lekker maal in een van de vele pubs of gezellige       
restaurants van Killarney (niet inbegrepen in de prijs). 
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O) 
Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher. 
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de kust, richting Co. 
Clare, naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht 
uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons 
verder door The Burren, een heel speciaal landschap met rotsen, grote 
platte stenen en zeldzame bloemen. 
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting.  
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse Bunratty Castle (sup-
plement van € 65 p.p.). (O) 
Dag 5. Galway City en Lough Corrib Cruise. 
Ontbijt in het hotel. Nadien rit naar Galway, waar bij aankomst citytour 
met o.a. bezoek aan Galway Cathedral. Rit naar Lough Corrib en cruise 
op het meer (incl. scones en Irish koffie). 
Namiddag vrij voor individuele ontdekking van Galway. 
Avondmaal en overnachting in hotel Galway regio. (O, D) 
Dag 6. Connemara.  
Ontbijt in het hotel.  Vandaag de Connemara Tour, de streek van de meren. 
In vele kleine dorpjes, waar nog Keltisch gesproken wordt, lijkt het alsof 
de tijd bleef stilstaan. Tijdens deze tour, bezoek aan Kylemore Abbey en 
vrije tijd in Connemara National Park. 
Verder nog een bezoek aan een bodhrán maker (taditionele Irish drum). 
Overnachting in hotel Galway regio. (O)

Dag 7. Galway - Dublin. 
Na het ontbijt verlaten we Galway voor de terugrit naar Dublin. 
In Dublin bij aankomst een kleine citytour langs de belangrijkste gebouwen 
en plaatsen. Bezoek aan EPIC (Irish Emigration Museum). 
Optioneel: ’s avonds bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een      
Traditionele Ierse avond in Taylors Three Rock in Rathfarnham of gelijk-
waardig. Supplement van € 65 p.p. (O) 
Dag 8. Afscheid van Dublin en Ierland. 
Ontbijt in het hotel. Vrij tot (eigen) transfer naar de luchthaven of individu-
ele verlenging in Dublin. (O) 
Engelstalig begeleid vanaf Dublin. Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd! 
 
Afreisdagen 2022: 
5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 16 juni, 5 juli, 19 juli, 9 augustus, 
30 augustus, 13 september, 27 september, 11 oktober, 18 oktober 
 
Prijzen: 
€ 999: maart, april en oktober 2022 
€ 1.170: mei t.e.m. september 2022 
 
Supplement single kamer: € 435 
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw: 50% van tarief 
volwassene, tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!  
Korting derde volwassene: € 5 per nacht (beperkte mogelijkheden 3de bed!) 
 
Inbegrepen: 
• 7 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of twin) 
• Iers ontbijt in elk hotel 
• Avondmalen in de hotels op dagen 1 en 5 
• Alle bezoeken: Blarney Castle, Cliffs of Moher, Galway Cathedral, 
 Connemara National Park, Kylemore Abbey, EPIC Museum 
• Schaapherdershond demonstratie 
• Cruise op Lough Corrib met scones en Irish coffee 
• ½ dag Dublin City Tour 
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit 
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk p.p.) in hotels 
• Engelse gids tijdens halve dag Dublin city tour 
• Engelstalige begeleiding vanaf Dublin 
• Lokale taksen en BTW 
 
Niet inbegrepen: 
• Vlucht naar Dublin (H/T) 
• Dranken en persoonlijke uitgaven 
• Niet vermelde maaltijden 
• Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets 
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 
 
Annuleringskosten: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 per persoon 
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van totale reissom 
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van totale reissom 
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: totale reissom 

Connemara



3. De ontdekking van Ierland 
 
Een 12-daagse rondreis (Engelstalig begeleid) 

Dag 1. Aankomst op Dublin Airport.  
Eigen transfer naar uw hotel in Dublin. Vandaag vrij om Dublin individueel te 
ontdekken. Avondmaal in het hotel. (D) 
 
Dag 2. Midlands, Blarney Castle & Kerry. 
Ontbijt in het hotel, waarna vertrek met de autocar en Engelstalige gids, richting 
Co. Kerry. Onderweg stop in Blarney voor bezoek aan Blarney Castle een 
kasteel uit 1446 en gekend van de Blarney Stone. Nadien mogelijkheid te 
shoppen in Blarney Woollen Mills. 
Verder naar Kerry. (Avondmaal niet begrepen in de prijs) 
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O) 
 
Dag 3. De Ring of Kerry. 
Vandaag een volledige dag voor The Ring of Kerry, 166 km lang, de meest 
panoramische route van Ierland. Een rit langs meren, rivieren, turfvenen en 
moerassen, prachtige zichten op de Atlantische Oceaan en woeste rotsfor-
maties. 
Tijdens de rit op de Ring of Kerry, wordt gestopt aan een boerderij waar een 
schaapherdershond demonstratie. 
Op het einde van de toer verlaten we Killarney en rijden vooorbij Killorglin voor 
fantastische panoramische zichten van het schiereiland Dingle en Dingle Bay. 
Optie: u wordt met een traditionele koets en paard gereden langs het mooie 
Killarney National Park. Eventueel supplement: € 13 p.p. 
Deze avond een lekker maal in een van de vele pubs of gezellige restaurants 
van Killarney (niet inbegrepen in de prijs). 
Overnachting in hotel in Kerry regio. (O) 
 
Dag 4. The Burren en Cliffs of Moher. 
Na ontbijt in het hotel, rijden we noordwaarts langs de kust, richting Co. Clare, 
naar de Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die loodrecht uit zee    
oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). Nadien leidt de toer ons verder door 
The Burren, een heel speciaal landschap met rotsen, grote platte stenen en 
zeldzame bloemen. 
Vandaar naar Co. Limerick voor overnachting.  
Optioneel: Middeleeuws banket in het 15de eeuwse Bunratty Castle (supple-
ment van € 65 per persoon). (O) 

Dag 5. Galway City en Lough Corrib Cruise. 
Ontbijt in het hotel. Nadien rit naar Galway, waar bij aankomst citytour met 
o.a. bezoek aan Galway Cathedral. Rit naar Lough Corrib en cruise op het 
meer (incl. scones en Irish koffie). 
Namiddag vrij voor individuele ontdekking van Galway. 
Avondmaal en overnachting in hotel Galway regio. (O, D) 
 
Dag 6. Connemara.  
Ontbijt in het hotel.  Vandaag de Connemara Tour, de streek van de meren. In 
vele kleine dorpjes, waar nog Keltisch gesproken wordt, lijkt het alsof de tijd 
bleef stilstaan. Tijdens deze tour, bezoek aan Kylemore Abbey en vrije tijd in 
Connemara National Park. 
Verder nog een bezoek aan een bodhrán maker (taditionele Irish drum). 
Overnachting in hotel Galway regio. (O) 
 
Dag 7. Sligo - Donegal. 
Ontbijt in het hotel. Nadien rijden we naar Donegal, via het Graafschap Sligo. 
Het mooie landschap inspireerde een van Ierland’s bekendste schrijvers, W.B. 
Yeats, die begraven ligt in Drumcliffe Churchyard. 
Verder naar Sligo via Belleek. Hier brengen we een bezoekje aan Belleek Pottery 
Factory en ervaren hoe het bekende Belleek porselein vervaardigd wordt. 
Nadien rijden we naar Derry. Derry is de 2de grootste stad in Noord-Ierland. 
Bij aankomst ontmoeten we er een Engelstalige gids die ons meeneemt voor 
een wandeling op de wallen van de stad. 
Avondmaal en overnachting in regio Donegal/Letterkenny. (O, D) 
 
Dag 8. Van Donegal naar Belfast via de Antrim Kust. 
Na het ontbijt in het hotel verlaten we Donegal en rijden langs de mooie kusten 
van Antrim, richting Belfast.  
Onderweg bezoek aan de befaamde Giants Causeway. Deze werd meer dan 
60 miljoen jaar geleden gevormd door uit zee opgestuwde lava en werd 
gekristalliseerd in meer dan 40.000 polygonale basaltkolommen. 
Volgende stop is aan de Dark Hedges. Deze prachtige bomenlaan dateert uit 
de 18de eeuw. Twee eeuwen later impressioneert deze nog steeds en is een 
van de meest gefotografeerde natuurfenomenen in Noord-Ierland. Deze 
bomenlaan werd ook gebruikt in de tv-serie Game of Thrones. 
Verder naar Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, waar overnachting. (O)

Bunratty Castle



Dag 9. Belfast en het Titanic Museum. 
Na het ontbijt in het hotel volgt een gegidste tour van Belfast. De beste manier 
om Belfast City te ontdekken. Ontdekking van oud en nieuw en een terugblik 
naar “The Troubles”. 
We brengen ook een bezoek aan het Titanic Museum, dat opende in 2012. 
Na de middag vrij in Belfast voor individuele ontdekking van de stad of shoppen 
in een van de vele autovrije winkelstraten (Belfast is een écht shopping-
paradijs !). Overnachting in Belfast. (O) 
 
Dag 10. Slane Distillery. 
In de ochtend verlaten we Belfast en rijden zuidwaarts richting Dublin. 
Onderweg stoppen we in de Boyne Valley aan Slane Distillery. Deze bevindt 
zich in 250 jaar oude stallen van het Slane Castle Estate. Na een uitgebreide 
gegidste tour wordt u getrakteerd op een triple casked blend Slane Irish 
Whiskey. Nadien verder naar Dublin.  
Optie: traditionele Ierse avond met zang, dans en een 4-gangen dinner in 
Taylor’s Three Rock of gelijkwaardig. Prijs € 65 p.p. 
Overnachting in Dublin. (O) 
 
Dag 11. Dublin, de hoofdstad van Ierland. 
Na het ontbijt in het hotel, ontmoeting met de Engelstalige gids voor een 
kennis makingstoer van Dublin. Tijdens deze tour bezoeken we o.a. EPIC, het 
Ierse emigratiemuseum. Rest van de namiddag vrij. 
Opties: breng een bezoekje aan The Guinness Storehouse, de nummer 1     
attractie in Ierland en leer meer over dat donkere vocht! Supplement € 19 p.p. 
Of Trinity College met de bibliotheek en de befaamde Book of Kells. Supple-
ment € 14 p.p. Overnachting in Dublin. (O) 
 
Dag 12. Afscheid van Ierland. 
Na het ontbijt, vrij tot (eigen) transfer naar de luchthaven voor retourvlucht. (O) 

TARIEVEN EN VOORWAARDEN 
 
Engelstalig begeleid vanaf Dublin. Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd! 
 
Afreisdagen 2022: 
10 mei, 24 mei, 5 juli, 19 juli, 9 augustus, 30 augustus, 27 september 
 
Prijzen: 
€ 1.670: 27 september 2022 
€ 1.820: mei t.e.m. 1 september 2022 
 
Supplement single kamer: € 630 
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw: 50% van tarief 
volwassene, tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!  
Korting derde volwassene: € 5 per nacht (beperkte mogelijkheden 3de bed!) 
 
Inbegrepen: 
• 11 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of twin) 
• Iers ontbijt in elk hotel 
• Avondmalen in de hotels op dagen 1, 5, en 7  
• Alle bezoeken, zoals voorzien in het programma 
• Cruise op Lough Corrib met scones en Irish coffee 
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit 
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk p.p.) in de hotels 
• Engelse gids tijdens Dublin city tour en Derry city tour 
• Engelstalige begeleiding vanaf Dublin 
• Lokale taksen en BTW 
 
Niet inbegrepen: 
• Vlucht naar Dublin (H/T) 
• Dranken en persoonlijke uitgaven 
• Niet vermelde maaltijden 
• Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets 
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 
 
Annuleringskosten: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 p.p. 
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:  

50% van totale reissom 
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:  

75% van totale reissom 
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:  

totale reissom

Ha'penny Bridge/Dublin

Titanic Museum



4. Het eiland Islay en de Whisky kust  
 
4-daagse rondreis - Islay is amper 600 km² groot en heeft maar liefst 11 Whisky distilleries. Voor sommigen is 
Islay dan ook hét Mekka van de Whisky! We hebben voor deze groepsreis afreizen bijna het jaar rond op maandag 
en vrijdag, met verblijf in de Bowmore Cottages of het terrein van de Whisky Distillerie. 
Op woensdag zijn er afreizen met verblijf in het Lochside Hotel (of gelijkwaardig). We raden evenwel de afreis op 
maandag of woensdag sterk aan omdat de distilleries enkel in de week werken. 
Deelnemers onder de 18 jaar zijn niet toegelaten op deze rondreis! 
Tijdens deze tour reserveerden we een aantal kamers in de mooie Bowmore Distillery Cottages. Elke cottage beschikt 
ongeveer over 3 tot 6 slaapkamers, steeds met eigen badkamer. Individuele slaapkamers in de cottages kunnen niet 
afgesloten worden. Continentaal ontbijt (zelf te bereiden) in de cottages! Een keuken is hiervoor aanwezig. 
Wanneer deze cottages vol zijn, boeken we de overige klanten in enkele lokale B&B’s. 
Afreizen op woensdag voorzien overnachtingen in het Lochside Hotel (of gelijkwaardig).

Dag 1.  
We verlaten Edinburgh reeds om 08h30 ’s ochtends en rijden west-
waarts richting Sterling en de Highlands in, met een korte stop in 
Callander. Verder doorheen Loch Lomond National Park, komen we aan 
in Oban. Hier heeft u enkele uurtjes tijd om Oban Whisky Distillery te 
bezoeken en te genieten van een korte lunch. In de namiddag rijden we 
naar Kennacraig waar we de avond ferry naar Islay nemen. De overtocht 
duurt is langer dan 2 uur, waarbij u mogelijk dolfijnen, walvissen en heel 
wat zeevogels kan spotten. 
Bij aankomst is het maar een korte rit naar Bowmore, waar u 3 nachten 
zal verblijven (of 3 nachten hotel, naar gelang de afreisdag). 
Dag 2. 
Een volledige dag verkenning van Islay. Het programma hangt voor-
namelijk af van het weer, met een mix aan mooie zichten, witte zand-
stranden, korte wandelingen en natuurlijk de Whisky Distilleries, vooral 
gekend om hun gerookte/geturfde Whisky’s. 
In de ochtend rijden we west via Saligo Bay voor een bezoekje aan Kil-
choman Distillery (een trotse en onafhanhelijke Whisky producent), of 
een kustwandeling naar Machair Bay voor de niet-Whisky liefhebbers! 
Verder tijd voor een wandeling op het nabije witte zandstrand 
Nadien naar Bowmore, recht naar bed of het gezellige dorp verkennen. 
Dag 3. 
Nog een dag in het paradijs! Vandaag bezoeken we de zuidelijke deel 
kan van het eiland waar u de meest gerookte en geturfde Whisky’s vindt, 
zoals Laphroaig, Lagavulin en Ardbeg. Hier bezoeken we Ardbeg voor 
een gegidste tour, tasting en vrije lunch. In het mooie restaurant van de 
distillerie kan u lokale specialiteiten proeven én uiteraard ook Ardbeg 
Whisky. Nadien bezoeken we ook Laphroig, een distillerie die al 200 
jaar Whisky stookt en de favoriet is van de koninklijke familie. 
Verder brengt uw chauffeur u naar de ruïnes van Kildalton kerk met de 
befaamde Keltisch kruis uit de 8ste eeuw  en Dunyvaig Castle. 
Nadien naar Bowmore voor uw laatste avond op het eiland. 
Dag 4. 
Deze ochtend nemen we de ferry terug naar het vasteland, de West 
Highlands. Nadien rijden we langs prachtige kustlandschappen naar het 
mooie dorpje Inveraray aan de oevers van Loch Fyne. 
Het dorp staat vol historische gebouwen én ze hebben een fantastische 
Whisky Shop! 
Uiteindelijk rijden we langs Loch Lomond naar Edinburgh, waar           
omstreeks 19h00 aankomst. Eind van deze mooie tour. 
 

Uiteraard is verlenging in Edinburgh mogelijk (of 1 of meerdere over-

nachtingen vóór aanvang van de groepsreis) op individuele basis. 

In augustus kunnen ook tickets voor de befaamde Military Tattoo 

geboekt worden.   

 

TARIEVEN & VOORWAARDEN 

Engelstalig begeleid vanaf Edinburgh. 
Alle afreizen zijn gegarandeerd! 
 
Afreisdagen: 
Elke maandag van 4 april tot 31 oktober 2022 (in cottages) * 
Elke woensdag van 4 mei tot 28 september 2022 (in hotel) * 
Elke vrijdag van 1 april tot 28 oktober 2022 (in cottages) * 
*behalve 25 mei, 27 mei, 30 mei, 1 juni en 3 juni 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbegrepen: 
• 3 overnachtingen in Bowmore Cottages of zo volzet in lokale B&B’s bij 

afreizen op maandag en vrijdag 
• 3 overnachtingen in Lochside Hotel (of gelijkwaardig) bij afreis op woensdag 
• Enkel logies in hotel. Continentaal ontbijt in de cottages. 
• Moderne autocar Mercedes met 16 plaatsen tijdens rondrit 
• Engelstalige chauffeur/gids vanaf dag 1 t.e.m. dag 4 (Edinburgh - Edinburgh) 
• Ferry overtochten naar en van het eiland Islay 
• BTW en lokale taksen, zoals op heden gekend 

Niet inbegrepen: 

• Vlucht of ferry naar Schotland (H/T) 

• Dranken en persoonlijke uitgaven 

• Maaltijden, anders dan voorzien tijdens verblijf in de Bowmore Cottages 

• Inkomgeld bezoeken distilleries en tastings. Ter plaatse te betalen 

aan voordelig tarief 

• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 

• Eventuele fooien 

Annuleringskosten: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 per persoon 

• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van de totale reissom 

• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van de totale reissom 

• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom

Cottage Cott. single Hotel Hotel single 
Prijzen per persoon in dubbel/twin voor volledige periode 

Laag seizoen € 715 € 910 € 900 € 960 
Mid. seizoen € 715 € 910 € 900 € 960 
Hoog seizoen € 765 € 960 € 950 € 1.010 
Jonger dan 18 jaar: Niet mogelijk! 
Geen triple kamers mogelijk 
Laag seizoen: 01.11 - 17.12.22 
Midden seizoen: 01.04 - 31.05 en 01.10 - 31.10 en 18.12 - 30.12.22 
Hoog seizoen: 01.06.20 - 30.09.22

HET EILAND ISLAY EN DE WHISKY KUST 
Een 4-daagse groepsreis, Engelstalig begeleid 

Logies in Self-catering Cottages Bowmore of in Lochside Hotel 3*



5. Ontdekking van Highlands en eiland Skye 
 
5-daagse rondreis - Schotland is veel meer dan Kilts en doedelzakken! 
Tijdens deze korte rondreis ontdekt u van kortbij het echte Schotland, met zijn mooie landschappen, bezoekt u 
interessante locaties en krijgt u een dieper inzicht in de rijke Schotse cultuur en gewoonten.

Dag 1.  
U komt naar de ontmoetingsplaats in Edinburgh, vanwaar de autocartour 
begint. Rit over de Forth Road Bridge naar het charmante dorpje Dunkeld 
aan de oevers van rivier Tay. Vandaar naar het Cairngorm National Park 
en het oude pijnbomenwoud van het Rothiemurchus Estate. 
Na lunch, wat vrije tijd aan de mooie overs van Loch Insh voor de wan-
deling naar de ruïnes van Eilean Castle. 
Panoramische zichten aan het Loch Ness volgen wanneer we langs het 
meer en dorpje Dores rijden. Aan de oevers van Loch Broom, verblijven 
we 2 nachten in Ullapool. (Bij sommige tours is een verblijf in Inverness 
nodig. Dit wordt meegedeeld bij boeking.) 
 
Dag 2.  
Vandaag bezoeken we de verste noord-west zijde van de Highlands en 
de grootsheid van het Assynt gebergte. In deze streek werden heel lang 
geleden de eerste boerderijtjes gestart. We bezoeken ook de 15de 
eeuwse ruïnes van Ardvreck Castle. 
Nog meer prachtige oude landschappen langs de mooie zandstranden 
van Achmelcich Bay en het vissersdorpje Lochinver. Met een beetje 
geluk zijn hier walvissen te zien! Overnachting in Ullapool. 
 
Dag 3.  
We verlaten Ullapool en rijden zuidwaarts doorheen het heuvelachtig   
gebied van het Bein Eighe Natural Nature Reserve en langs de           
pittoreske oevers van Loch Torridon. 
Namiddag nemen we een van de hoogste banen in Schotland, Bealach 
nam Bo (het Keltisch voor de Cattle Pass). 
Verder stoppen we nog aan het “tropische” Plockton, waar er langsheen 
Loch Carron heuse palmbomen groeien! 
Daarna naar Skye en het verrukkelijke havenstadje Portree. 
 
Dag 4.  
Een flexibel programma op het eiland Skye.  Alles hangt af van het weder 
én seizoen van het jaar. Uw chauffeur/gids heeft voldoende kennis en 
ervaring en beslist ter plaatse wat het programma wordt. Er kan bij -
voorbeeld noordwaarts gereden worden naar de verbluffende Quiraing 
bergpas waar een spectaculaire wandeling doorheen een ongelooflijk 
geologisch decor ofwel kan Kilt Rock bezocht worden, gekend voor de 
basalt zuilen. 
In de namiddag kan westwaarts gereden worden naar Neist Point, voor 
een wandeling naar de vuurtoren. Als alternatief kan ook een bezoek   
gebracht worden aan Dunvegan Castle de vroegere zetel van de 
McLeod Clan. Nadien retour naar Portree voor overnachting. 
 
Dag 5.  
We verlaten het eiland en rijden zuidwaarts met een eerste stop aan de 
befaamde Eilean Donan Castle, gebruikt in de film Highlander. 
Oostwaarts doorheen de ruige heuvels van Kintail, de Five Sisters        
incluis. Verder zuid langs Ben Navis, de hoogste “berg” in Schotland. 

In de namiddag ontdekken we Glencoe, het tafereel van de massaslachting 
van de Macdonald Clan in 1692. In Killin een stop voor korte verfrissing 
en nadien verder naar Edinburgh, waar deze mooie 5-daagse tour eindigt. 
 
Uiteraard is een verlenging in Edinburgh mogelijk, op individuele basis. 
In augustus kunnen ook tickets voor de befaamde Military Tattoo geboekt 
worden. 
 
Deze 5-daagse kan gecombineerd worden met andere korte 4 of 5-

daagse begeleide trips! Vraag onze tarieven en programma’s. 
 
TARIEVEN & VOORWAARDEN 

Engelstalig begeleid vanaf Edinburgh. 
Alle afreizen zijn gegarandeerd! 
 
Afreisdagen: 
Elke zaterdag van 2 april tot 29 oktober 2022. 
Elke dinsdag van 5 april tot 25 oktober 2022. 
Elke donderdag van 7 april tot 27 oktober 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbegrepen: 
• 4 overnachtingen in 3-sterrenhotels of B&B’s (dubbel of twin), naar keuze 
• Schots ontbijt elke ochtend 
• Moderne autocar Mercedes met 16 plaatsen tijdens rondrit 
• Engelstalige chauffeur/gids vanaf dag 1 t.e.m. dag 5 (Edinburgh - Edinburgh) 
• BTW en lokale taksen, zoals op heden gekend 
 
Niet inbegrepen: 

• Vlucht of ferry naar Schotland (H/T) 

• Dranken en persoonlijke uitgaven 

• Bezoeken, inkomgelden. Ter plaatse te betalen 

• Niet vermelde maaltijden 

• Niet vermelde uitstappen en tickets 

• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 

• Eventuele fooien 

 

Annuleringskosten: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 per persoon 

• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van de totale reissom 

• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van de totale reissom 

• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom

B&B B&B Hotel Hotel 
Prijzen per persoon in dubbel/twin (incl. Iers ontbijt) 

Laag seizoen € 765 € 880 € 910 € 1.185 
Mid. seizoen € 815 € 930 € 960 € 1.230 
Hoog seizoen € 825 € 945 € 970 € 1.250 
Tarief kind geldig tot 12 jaar, op kamer bij 2 volwassenen 
Tarief single, op aanvraag. Geen triple kamers mogelijk 

Laag seizoen: 01.11 - 17.12.22 
Midden seizoen: 01.04 - 31.05 en 01.10 - 31.10 en 18.12 - 30.12.22 
Hoog seizoen: 01.06 - 30.09.22

ONTDEKKING VAN DE HIGHLANDS EN EILAND SKYE 
Een 5-daagse groepsreis, Engelstalig begeleid 

Logies ofwel in B&B’s of in 3-sterren hotels 



6. Onvergetelijk Schotland 
9-daagse rondreis

Dag 1. Aankomst Edinburgh Airport. 
Eigen transfer naar uw hotel in Edinburgh. 
Vandaag vrij om op eigen houtje Edinburgh individueel te ontdekken. 
Avondmaal in het hotel. (D)  
Dag 2. Van Edinburgh naar Aberdeen. 
Vandaag ontmoet u uw autocarchauffeur en Engelstalige gids. Vertrek 
met de autocar, richting Aberdeen, met onderweg stop in St. Andrew’s 
voor een wandeling.  St. Andrew’s is wereldwijd gekend als “The Home 
of Golf” en huisvest ook de oudste universiteit van Schotland.  Nog van 
vrije tijd vooraleer verder gereden wordt naar Aberdeen. 
Overnachting in hotel in Abderdeen. (O)  
Dag 3. Aberdeen en omgeving. 
In de ochtend bezoek aan Dunnattor Castle, een romatische ruïne aan 
de rand van de Noordzee. Eens gezien, nooit meer vergeten! 
Nadien rit terug naar Aberdeen, waar nog wat vrije tijd in de namiddag. 
Overnachting in hotel in Aberdeen. (O)  
Dag 4. Van Aberdeen naar Aviemore. 
Na het ontbijt, uitchecken en rit westwaarts. Het eerste bezoek vandaag 
is er een aan de welbekende Glenfiddich Distillery.  In een gegidste tour 
in de distillerie leert u hoe deze geroemde Whisky bereid wordt.  Uiter-
aard volgt na de tour een vergelijkende “nosing & tasting” van drie 
wereldbekende Single Malts. 
Volgende stop is aan Leault Boerderij voor een Schaapherdershond 
Demonstratie. In een prachtige Schotse omgeving geeft een           
Schaapherdershond een 45 min. durende demonstratie met het leiden 
van schapen en eenden. 
Nadien verder naar het hotel, waar ook avondmaal. 
Overnachting in hotel in Aviemore. (D, O) 
Dag 5. Inverness en omgeving. 
Na het ontbijt, rit naar het befaamde Loch Ness voor een cruise op het 
meer. Een kans om Nessie te zien? 
Nadien bezoek aan Urquhart Castle. Ontdek het Highlands gevoel en 
middeleeuws leven. Geniet van de prachtige zichten van Loch Ness va-
nuit de ruïnes van het grootste kasteel van de Highlands. Verder nog wat 
vrije tijd in Inverness, de hoofdstad van de Schotse Highlands. 
Overnachting en avondmaal in Aviemore. (D, O)  
Dag 6. Van Aviemore naar Glasgow. 
Vandaag verlaten we de Highlands en rijden zuidwaarts richting Glasgow. 
Onderweg bezoeken we  het Scottish Crannog Centre. Dit interactief 
centrum won diverse prijzen met reconstructies van loch woningen in 
de ijzertijdperiode. Verder naar Glasgow en inchecken in hotel. 
Overnachting in hotel in Glasgow. (O)  
Dag 7. Van Glasgow naar Edinburgh. 
’s Ochtens na het ontbijt, een panoramische Glasgow City Tour. 
Bezoek aan Kelvingrove Art Gallery, een van Schotlands meest bezochte 
attracties. Deze huist 22 galeries met eigen thema en een totaal van meer 
dan 8.000 tentoongestelde stukken. 
Hierna rit naar Edinburgh, waar inchecken hotel. 
Overnachting in Edinburgh. (O)

Dag 8. Edinburgh. 
In de ochtend na het ontbijt, volgt een panoramische City Tour in           
Edinburgh, hoofdstad van Schotland. Een ongelooflijke stad met        
middeleeuwse straten en een verhaal van meer dan 1.000 jaar over      
tradities en mythen. 
De namiddag vrij voor individuele ontdekking van de stad. 
Optie: u kan deelnemen aan een traditionele Schotse avond, met zang, 
dans en een lekker maal. Het supplement bedraagt dan € 100 p.p. 
Overnachting in hotel in Edinburgh. (O)  
Dag 9. Afscheid. 
Na het ontbijt, eind van de voormiddag uitchecken. 
Eigen transfer naar Edinburgh Airport voor vlucht huiswaarts. 
 
TARIEVEN & VOORWAARDEN 

Engelstalig begeleid vanaf Edinburgh. 
Alle afreizen zijn gegarandeerd! 
 
Afreisdagen 2022: 
6 juni , 11 juli, 5 september, 3 oktober 2022 
 
Prijzen: 
€ 1.810 p.p. in dubbel/twin: juni t.e.m. oktober 2022 
Supplement single kamer: € 445 
Kinderkorting: 1 kind (5 - 12j) op de kamer met 2 volw: 50% van tarief 
volwassene, tarief kind 0 - 5j: op aanvraag!  
Korting derde volwassene: € 5 per nacht (beperkte mogelijkheden 3de bed!) 
 
Inbegrepen: 
• 8 overnachtingen in goedgelegen 3 en 4-sterrenhotels (dubbel of twin) 
• Iers ontbijt in elk hotel 
• Avondmalen in de hotels op dagen 1, 4 en 5 
• Alle bezoeken: Wandeling St. Andrews, Dunnotter Castle, Glenfiddich 

Distillery, Schaapherdershond demonstratie, Urquhart Castle, Scottish 
Crannog Centre, Kelvingrove Art Centre 

• Cruise op Loch Ness 
• Panoramische City Tours in Glasgow en Edinburgh 
• Moderne autocar met chauffeur/gids tijdens rondrit 
• Vergoeding bagagedrager (1 stuk pp) in hotels 
• Engelstalige gids en begeleiding vanaf Edinburgh 
• Lokale taksen en BTW 
 
Niet inbegrepen: 
• Transport naar Edinburgh (H/T) 
• Dranken en persoonlijke uitgaven 
• Niet vermelde maaltijden 
• Niet vermelde uitstappen/transfers en tickets 
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 
 
Annuleringskosten: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 100 p.p. 
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis: 50% van de totale reissom 
• Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 75% van de totale reissom 
• Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek: de totale reissom





Dag 1: Dublin Stad (12 km) 
Aankomst Dublin Airport. Na oppikken huurwagen, rit naar Dublin stad. 
Bezoeken in Dublin aan o.m. Trinity College (bibliotheek en The Book 
of Kells), Dublin Castle of misschien the National Museum of Ireland 
(gratis ingang). 
Overnachting in Maldron Newlands Cross Hotel (3*) of gelijkwaardig. 
 
Dag 2: Galway (245 km) 
’s Ochtends, sightseeing tour Dublin en nadien eventueel nog bezoeken 
aan St. Patrick’s Cathedral (Ierlands grootste kerk), Christchurch    
Cathedral, een stop aan The Old St. James Distillery, gevolgd door een 
Whiskey tasting in The Ball o’ Malt Bar. 
Namiddag rit naar Galway, via Clonmacnoise. Overnachting in Ross 
Lake House Hotel (4* Manor House) in Oughterard (of gelijkwaardig). 
 
Dag 3: Connemara regio (ongeveer 200 km rondrit in Connemara) 
Het land van “The Quiet Man” is een streek vol contrasten, granieten 
bergen enkel bevolkt door kudden schapen en honderden kleine meren, 
die een paradijs voor vissers vormen. 
Een rit tot Clifden, langs Kylemore Abbey, is een aanrader. 
Overnachting in Ross Lake House Hotel (4* Manor House) in      
Oughterard (of gelijkwaardig). 
 
Dag 4: Galway tot Kerry (310 km, via Kilrush en Shannon/Tarbert Ferry) 
Vertrek naar Kerry, doorheen het graafschap Clare, streek van The     
Burren . Dit is een geologisch paradijs met meer dan 2.000 zeldzame 
plantjes en bloemen (o.a. wilde orchideeën). 
Maak een stop aan The Cliffs of Moher, een 200 m hoge rotsformatie 
die oprijst uit de Atlantische Oceaan. 
Verder door naar Kilrush. Steek de rivier Shannon over per ferry. 
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in Killarney regio. 

Dag 5: Ring of Kerry (160 km) 
Een fantastisch mooie tour op het Iveragh schiereiland (170 km). 
Prachtige zichten langs bergen, veenmoerassen, meren en de 
Atlantisch e Oceaan. 
Verlaat Killarney en rij via Killorglin, langs Glenbeigh (panoramische 
zichten op het schiereiland Dingle en Dingle Bay). 
Verder door naar Cahirsiveen. U rijdt langs de veenmoerassen en komt 
aan in Waterville, een aangenaam dorpje aan zee. Vandaar naar Sneem 
Village, gekend voor al zijn kleurrijke huisjes. De rit leidt u verder langs 
pittoreske plaatsjes en mooie zichten (o.a. Ladies View) van de befaam -
de Killarney meren en Killarney National Park.  
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in Killarney regio. 
 
Dag 6: Het schiereiland Dingle en Limerick (245 km) 
Verlaat Killarney voor een rit op het schiereiland Dingle, het Ierland 
geken d uit de succesvolle films zoals Ryan’s Daughter en ook Far and 
Away. Het gebied ten westen van Dingle heeft de grootste concentratie 
aan oude sites in Kerry. In deze streek wordt ook nog het oorspronkelijke 
Iers (Gaelic) gesproken. 
Overnachting in Bed & Breakfast (of Irish Farmhouse) in Limerick of 
omgeving. 
 
Dag 7: Van Limerick naar Dublin (225 km) 
Terugrit naar Dublin, met misschien een stop onderweg aan Birr Castle, 
waar u de mooie tuinen kan bezoeken en een kijkje nemen door een van 
’s werelds grootste telescopen. Verder door naar Dublin, voor inchecken 
hotel op de groene rand van Dublin. De rest van de dag gezellig 
rondkuie ren in het centrum van Dublin? 
Overnachting in Maldron Newlands Cross Hotel (3*) te Dublin of 
gelijkwaar dig. 
 
Dag 8: Rit naar Dublin Airport (12 km) 
Vrije dag in Dublin tot afreis uit Dublin Airport.

AUTORONDREIZEN

1. Pakket ‘Kings & Kinsmen’ 
 
Een 8-daagse rondreis met huurwagen of eigen wagen, waarbij diverse soorten verblijven  
gecombineerd worden: 3 nachten in Bed & Breakfast (en/of Irish Farmhouse), 2 nachten in 
een 3* hotel en 2 nachten in een Manor House (landhuis) of kasteel.

TARIEVEN & VOORWAARDEN

Reisperiodes 2022 PP in dubbele kamer Kind (3 - 12 jaar) 
jan., febr., maart, nov., dec. € 555 € 285 

april, oktober € 565 € 285 

mei t.e.m. september € 645 € 285 

3de persoon op kamer - korting € 15 / 

Supplement single kamer € 285 / 

Extra nacht in Dublin Zie aanbod hotels Dublin Zie aanbod hotels Dublin 

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inbegrepen. 

Tarief kind (max. 2) is van toepassing wanneer op de kamer samen met 2 volwassenen. 

Eventuele huurwagen niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven. 

PAKKET “KINGS AND KINGSMEN” 
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour 

3 nachten in mix van B&B, 2 nachten Hotel***, 2 nachten Manor House of Kasteel

Slea Head, Dingle



2. Pakket ‘Ireland, the classic tour’ 

Dag 1. Dublin.  
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen 
Overnachting: Dublin (B&B of hotel of Manor House) 
 
Dag 2. Van Dublin naar Galway.  
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen 
Overnachting: Galway (B&B of hotel of Manor House) 
 
Dag 3. Connemara.  
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen  
Overnachting: Galway (B&B of hotel of Manor House) 
 
Dag 4. Van Galway naar Kerry.  
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen 
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House) 
 
Dag 5. De Ring of Kerry.  
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen. 
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House) 

Dag 6. Schiereiland Dingle en Limerick. 
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen  
Overnachting: Killarney (B&B of hotel of Manor House) 
 
Dag 7. Van Limerick naar Dublin.  
Beschrijving, zie programma Kings & Kinsmen 
Overnachting: Dublin (B&B of hotel of Manor House) 
 
Dag 8. Rit naar Dublin Airport.  
Afscheid. 
 
Geselecteerde hotels 3* (of gelijkwaardig):  
Maldron Newlands Cross Hotel (Dublin), Lady Gregory Hotel (Galway), 
Ballyroe Heights Hotel (Co. Kerry), Limerick City Hotel (Limerick). 
 
Geselecteerde Manor House Hotels 4* (of gelijkwaardig):  
Fitzpatrick Castle Hotel (Dublin), Ross Lake House Hotel (Galway), 
Cahernane House Hotel (Killarney), Dunraven Arms (Limerick). 

Een 8-daagse rondreis in huurwagen of eigen wagen met verblijf ofwel in B&B’s ofwel in hotels 3* 
ofwel in Manor House Hotels. Dit programma start en eindigt in Dublin. 

TARIEVEN & VOORWAARDEN

PAKKET “IRELAND, THE CLASSIC TOUR” 
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour 

Logies ofwel in B&B’s of in 3* hotels of Manor Houses 

 januari - maart  april mei  juni juli  
nov. - dec. oktober september augustus 

B&B € 385 € 385 € 385 € 430 € 435 
Hotel 3 sterren € 355 € 405 € 465 € 465 € 465 
Manor House € 760 € 760 € 910 € 910 € 910 
Kortingen kinderen -12 j en supplementen single, op aanvraag. 
Alle prijzen zijn per persoon in dubbele/Twin kamer, incl. Iers ontbijt 
Eventuele huurwagen is niet inbegrepen in de prijzen.

2022   



3. Pakket ‘Leef als een kasteelheer’ 

Dag 1. Aankomst in Dublin. 
Aankomst Dublin Airport. Na oppikken huurwagen, rit naar Dublin stad. 
Bezoeken in Dublin aan o.m. Trinity College (bibliotheek en The Book of 
Kells) of misschien The National Museum of Ireland (gratis ingang). 
Overnachting in Clontarf Castle, dd. 1172 of in Fitzpatrick Castle. 
 
Dag 2. Dublin. 
Kans om uitgebreid Dublin te bezoeken. Er zijn heel wat musea en 
interessant e te bezoeken plaatsen, zoals Dublin Castle, Christchurch 
Cathedral, The Guinness Storehouse, The Old Jameson Distillery, 
Dublinie, … 
Overnachting in Clontarf Castle, dd. 1172 of in Fitzpatrick Castle. 
 
Dag 3. Galway & Clifden. 
In de ochtend na het ontbijt uitchecken en Dublin verlaten, richting 
binnen land. Misschien een bezoekje aan Belvedere House, tuinen & 
park? Dit prachtige 18de eeuws statig huis van Robert Rochfort ligt in 
een groot park aan de oevers van Lough Ennell. Verder is ook de 
historisch e site van Clonmacnoise een aanrader. 
Eens aangekomen in Galway, merkt u onmiddellijk de vroegere Spaanse 
invloeden. Verder richting Clifden, doorheen de woeste schoonheid van 
The Connemara. 
Overnachting in Abbeyglen Castle te Clifden (of gelijkwaardig) 
 
Dag 4. Connemara. 
Een volledige dag touren in de prachtige Connemara, de heuvelachtige 
streek met meren en kleine riviertjes. Bezoek zéker Connemara National 
Park en Kylemore Abbey met de mooie omwalde tuinen. Kylemore 
Abbey was tot enkele jaren geleden een exclusive kostschool voor 
meisje s, destijds gesticht door de Benedictijner Orde uit Ieper. 
Rij langs Leenane waar u eventueel kan inschepen op een korte 
zeecruise doorheen Killary Fjord. 
Overnachting in Abbeyglen Castle te Clifden (of gelijkwaardig) 
 
Dag 5. Connemara & Clare. 
Verlaat Clifden na het ontbijt en rij zuidwaarts, Galway voorbij, richting 
County Clare, gekend als het Land van Kastelen. 
Tip: Onderweg stop voor heerlijke scones en thee in Rathbain Farm.  
U rijdt doorheen het spooklandschap van The Burren. Bezoek hier zéker 
The Cliffs of Moher, een 8 km lange rij van kliffen die loodrecht uit zee 
oprijzen tot wel 200 m hoog! Verder naar Tralee, waar overnachting in 
Ballyseede Castle (of gelijkwaardig) 

Dag 6. Schiereiland Dingle. 
Vandaag een volledige dag op het schiereiland Dingle. Vele van de 
prachtige zichten zijn gekend uit de films zoals Ryan’s Daughter en ook 
Far and Away. In het uiterste wensten kan u de Blasket Island Heritage 
Centre bezoeken. U kan ook een 2 à 3 uur durende boottrip maken 
langs heen de negen Blasket eilanden. 
Het gebied ten wensten van Dingle heeft de grootste concentraties aan 
oude sites in Kerry. Hier wordt ook vaak het oorspronkelijke Iers 
gesproke n (Keltisch of Gaelic). 
Overnachting in Ballyseede Castle in Tralee (of gelijkwaardig) 
 
Dag 7. Van Limerick naar Dublin. 
Na Tralee, rit naar Limerick. Een stad waar zeker een uurtje of twee kan 
verbleven worden. Een bezoek waardig: het Hunt Museum, met de 
grootste privé collectie van kunst en antiek in Ierland én uiteraard ook 
King John’s Castle! Op rit naar Dublin is een kleine omweg naar Cashel 
de moeite waard. Bezoek er The Rock of Cashel. 
Verder richting Dublin, met stop in Kildare, waar overnachting in 
Barbers town Castle (of gelijkwaardig). 
 
Dag 8. Afscheid. 
Na het ontbijt in het kasteel, vrij tot rit naar  
Dublin Airport voor terugvlucht naar huis. 

Een klassieke 8-daagse rondrit met huurwagen of eigen wagen, langsheen een gedeelte van de 
mooie westkust. Verblijf in kastelen! 

TARIEVEN & VOORWAARDEN

2022 feb. t.e.m. april  mei t.e.m. sept.  okt. t.e.m. dec. 
Verblijf in twin/dubbel € 760 € 950 € 760 
Verblijf in triple kamer € 740 € 925 € 740 
Single supplement € 395 € 395 € 395 
Kind 3 - 12 jaar € 265 € 290 € 265 
Bovenstaande prijzen zijn pp, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief 

Kinderkorting voor max. 2 kinderen op de kamer bij 2 betalende volwassenen

PAKKET “LEEF ALS EEN KASTEELHEER” 
7 nachten Self Drive Tour met overnachtingen in Kastelen



4. Pakket ‘Irish Whiskey Tour’

Dag1. Naar Cork. 
Bij aankomst in Dublin neemt u op de luchthaven uw huurwagen op, 
waarna rit naar Cork via het prachtige natuurgebied van de Wicklow 
Mountains ofwel langs Tipperary en de autosnelweg M8. Indien u met 
eigen wagen komt is de haven van aankomst waarschijnlijk Rosslare in 
het zuidoosten. Vandaar is het een mooie kustrit langs Waterford naar 
Cork. Bezoek aan de Old Middleton Distillery, nu uitgebaat door       
Jameson. Het gegidst bezoek duurt 1 uur, waarna tasting van 3 
Whiskey’s. Overnachting in Co. Cork. B&B in Blarney of omgeving. 
 
Dag 2 en 3. Killarney. 
Twee nachten verblijf in het mondaine Killarney. De stad die ideaal 
gelege n is voor bezoeken aan de Ring of Kerry en het Schiereiland     
Dingle. Dat schiereiland en zijn prachtige landschappen deed dienst voor 
heel wat mooie films, zoals o.m. Ryan’s Daughter. 
In Dingle kan u ook de Dingle Distillery bezoeken (niet inbegrepen in de 
prijs). In het centrum van het gezellige stadje Killarney vindt u The Celtic 
Whiskey Bar. U krijgt er de “Distiller’s Apprentice Tour”, een Engelstalig 
gegidste tour gedurende 1 uur. Nadien kan u (betalend) enkele uitgelezen 
single malts proeven. 
Overnachtingen in Cahernane House Hotel (of gelijkwaardig). 
 
Dag 4. Naar Galway via The Burren. 
Na het uitgebreid Iers ontbijt, uitchecken en rit noordwaarts naar County 
Galway. De rit gaat via The Burren, een heel speciaal landschap van 
ongeveer 300km² dat bestaat uit rotsen en grote platte stukken kalk-
steen. Bezoek hier de befaamde Cliffs of Moher. Niet ver van Shannon 
Airport passeert u aan Bunratty Castle & Folk Park én de eeuwenoude 
pub Durty Nellie’s. Hier proeft u o.m. de artisanaal gerookte wilde zalm 
van The Burren Smokehouse, dat overigens ook te bezoeken valt.  
The Burren verlaat u best langs de mooie kustroute “Black Head”. U 
passeert u dan in Ballyvaughan, waar een bezoekje aan O’Loclainn’s 
Irish Whiskey Bar zeker de moeite waard is! 
Verder naar Galway. Inchecken B&B, omgeving Galway. 
 
Dag 5. Galway en The Connemara. 
Vandaag ontdekking van The Connemara, de streek van de vele meren 
en riviertjes. Breng zeker een bezoekje aan Kylemore Abbey en tuinen. 
Dit was ooit een kostschool voor meisjes en tot op heden nog steeds 
bewoond én eigendom van de kloosterorde van de Benedictijner 
nonnetje s, afkomst in uit het Vlaamse Ieper. 

In het centrum van Galway neemt u deel aan The Irish Whiskey Trail 
Galway, waarbij u met een lokale Ierse gids 3 verschillende pubs 
bezoek t en 6 verschillende Whiskey’s zal proeven (waaronder 
Connemar a Peated Malt en Wild Geese Single Malt, ...). 
Overnachting in Galway of omgeving. 
 
Dag 6. Van Galway naar Dublin. 
In de loop van de ochtend uitchecken en rit naar de oostkust van Ierland, 
via autostrade M6. Iets over de helft van de rit, verlaat u de M6 in Kil-
beggan. Daar bezoekt u Kilbeggan Distillery (vroeger Locks Distillery). 
Na een Engelstalig gegidste tour, kan u proeven van 3 verschillende 
Whiskey’s. Nadien verder naar Dublin, de hoofdstad van Ierland. 
Dublin is een oude stad met een geschiedenis met veel mooie gebouwen 
en als universiteitsstad toch heel veel jonge inwoners. 
Hier valt heel wat te bezoeken, zoals o.m. Trinity College met befaamde 
Book of Kells, Dublin Castle en natuurlijk ook de tegenwoordige nummer 
1 topattractie, The Guinness Storehouse. 
In Dublin bezoekt u de werkende distillerie Teeling Distillery. Na een En-
gelstalig gegidste tour van ongeveer 1 uur, kan u proeven van 3 ver-
schillende Whiskey’s. 
Overnachting in Maldron Hotel Newlands Cross 3* of gelijkwaardig. 
 
Dag 7. Dublin. 
Twee nachten Dublin is wel echt het minimum om deze mooie stad te 
bezoeken. Laat zo mogelijk de wagen staan want in Dublin centrum is 
alles tevoet te doen. 
Het geanimeerde Temple Bar is uiteraard een must, maar kan wel druk 
een rumoerig zijn ’s avonds.  
Overnachting in Maldron Hotel Newlands Cross 3* of gelijkwaardig. 
 
Dag 8. Afscheid. 
Na het ontbijt in het hotel, rit naar de luchthaven waar huurwagen wordt 
afgezet en u de vlucht huiswaarts neemt. Ofwel met eigen wagen naar 
Dublin Port of Rosslare Port (eventueel kan een extra nacht tussen 
Dublin en Rosslare bijgeboekt worden). 

Een 8-daagse individuele rondreis met huurwagen of eigen wagen en overnachtingen in een mix van B&B’s 
(steeds met eigen badkamer), goede hotels 3* en een manor of 4* hotel. 
Transport naar en van Ierland en eventuele huurwagen zijn niet inbegrepen. 
Ierland, het land waar het “Levende Water” of “Uisce beatha” uitgevonden werd! 
Sommige inkomgelden en/of tastings zijn inbegrepen. 

TARIEVEN & VOORWAARDEN

2022 jan. t.e.m. maart  april  mei t.e.m. dec. 
nov. t.e.m. dec. oktober 

Verblijf in twin/dubbel € 680 € 735 € 800 
Verblijf in triple kamer € 670 € 720 € 785 
Single supplement € 325 € 325 € 375 
Bovenstaande prijzen zijn pp, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief 

Inbegrepen pakket: Teeling Distillery Dublin - Old Middleton Distillery Cork - 

Celtic Whiskey Bar Killarney - Irish Whiskey Trail Galway - Kilbeggan Distillery

PAKKET “IRISH WHISKEY TOUR” 
7 nachten in mix van B&B’s, Hotels 3*/4* en Manor House



5. Pakket ‘Family Tour’

Dag 1. Welkom In Ierland. 
Aankomst in Dublin Airport waar u de huurwagen meeneemt, of u komt 
met eigen wagen. Rit naar Dublin centrum. Een Hop-on Hop-off busrit 
is een goeie start van een ontspannend verblijf in Dublin en geeft een 
goed overzicht van de stad. 
Dublin Zoo is gekend van de serie op Vlaamse televisie én is een geliefd 
bezoek voor iedereen. Na Dublin Zoo misschien nog een wandeling in 
het naastgelegen Phoenix Park? Houdt u van chocolade? Wie niet! 
Bezoe k de Butlers Chocolate Experience. Na een rondleiding waar u 
alles over chocolade verneemt is het uiteraard tijd om te proeven! 
Overnachting in Dublin. 
 
Dag 2. Dublin. 
Vandaag stellen we een bezoek voor aan Dublinia, een van de drie 
topattractie s in Dublin. 
Nadien kan u alles over Ierse mythes en legendes vernemen in het 
“Leprechau n Museum”, héél populair bij de kinderen. 
Voor exotisch plezier, bezoek Rainforest Adventure Golf in het zuiden 
van de stad. 
Overnachting in Dublin 
 
Dag 3. Dublin - Waterford. 
Verlaat Dublin en rij zuidwaarts in de Wicklow Mountains, ook wel de 
Tuinen van Ierland genoemd. Glenroe Farm is zeker een bezoekje 
waard, zowel educatief als plezierig. De boerderij heeft tal van kleine en 
grote erfdieren én een grote openlucht speeltuin. 
Hierna verder naar Waterford, waar een bezoekje aan Waterford Crystal 
de moeite is. Met een gids neemt u een kijkje achter de schermen en 
volgt u gedetailleerd hoe kristal geproduceerd wordt. 
Overnachting in Waterford of omgeving. 
 
Dag 4. Waterford - Cork - Kerry.  
Vandaag, een rit naar het graafschap Kerry, met onderweg een eerste 
stop in Cork: Fota Wildlife Park, de grootste toeristische attractie van 
Cork. Heel wat dieren lopen vrij in het vele hectaren grote park. 
Overnachting in Killarney of omgeving. 
 
Dag 5. Killarney & The Ring of Kerry. 
Breng zéker en vast een bezoekje aan Killarney National Park, de 3 
meren en uiteraard ook daaraan grenzende Ring of Kerry. Dat is een  
165 km lange panoramische route, langs meren, rivieren, turfvenen en 
moerassen. 

De combinatie van oceaan, met het heuvelachtige binnenland en de 
pittoresk e kleurrijke dorpjes maken deze trip een mooie ontdekkin g. 
Verlaat Killarney en rij via Killorglin, langs Glenbeigh en ontdek de 
mooiste zichten op Dingle Bay, ook gekend van de succesvolle films 
zoals Ryan’s Daughter en ook Far and Away. Sinds 1983 is Dingle Bay 
ook de leefplaats van Ierland’s meest bekende wilde dolfijn, Fungie. 
Overnachting in Killarney of omgeving. 
 
Dag 6. Kerry - Galway.  
Vandaag verder noordwaarts, richting Galway (de streek van de meren), 
maar eerst passeert u door The Burren, wat zoveel betekent als rotsige 
omgeving. Het is een heel speciaal landschap met grote platte stenen 
en kleine zeldzame bloemetjes. 
Aanbevolen stop: De Cliffs of Moher, een 8 km lange rotsformatie die 
loodrecht uit zee oprijst (tot 230 m boven de zeespiegel). 
Voor de kleinste avontuurzoekers, raden we aan een bezoekje te brengen 
aan de Aillwee grot en vogel centrum. De grot ligt in Ballyvaughan, 25 
km ten zuiden van Galway. Een gegidste tour leidt u langs een 
donderend e waterval, rare rotsformaties, zeldzame mineralen, kristallen 
en fossielen. In het vogel centrum huizen o.m. arenden, haviken, valken 
en uilen. Overnachting in Galway. 
 
Dag 7. Galway. 
Bezoek het National Aquarium waar alle mogelijke soorten vissen leven. 
Nadien een rit doorheen The Connemara, ongerepte natuur van de vele 
meren, riviertjes en venen. Streek van vele contrasten, kleuren en ruwe 
wildernis. 
Breng hier zeker een bezoekje aan Kylemore Abbey en de omwalde 
tuine n. Tot enkele jaren geleden was dit een kostschool voor meisjes. 
geleid door de kloosterorde van de Benedictijner nonnetjes, 
oorspronkelij k uit Ieper. 
Kleine dierenvrienden zullen het fijn vinden op de Turoe Pet Farm. De 
boerderij huist varkens, pony’s, koeien, ezels, geiten en schapen. 
Meer avonturen in het Killary Adventure Centre waar o.a. volgende 
activiteite n mogelijk zijn: vlotten bouwen, boogschieten, kajakken en 
water trampolines, … 
Overnachting in Galway. 
 
Dag 8. Afscheid. 
Na het ontbijt nog wat vrije tijd waarna rit naar Dublin Airport. Daar wordt 
de huurwagen afgezet en terugvlucht naar huis genomen. 
Met eigen wagen rijdt u naar de haven waar retourvaart met ferry.

Een 8-daagse Self Drive tour in zuidelijk Ierland, speciaal uitgewerkt voor families, met leuke toffe plekjes 
voor kinderen (jong én oud). Bovendien zijn 2 kinderen tot 12 jaar gratis op de kamer bij de ouders! 

PAKKET “THE FAMILY TOUR” 
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour 

Verblijf in 3* en 4* hotels 

2022 Volwassene Kind 3 j-12 j Single suppl. Triple (+12 j) 
Prijzen per persoon voor 7 nachten in dubbel/twin (incl. Iers ontbijt) 

januari - april € 560 Gratis € 385 € 535 
mei & sept. € 615 Gratis € 385 € 600 
juni - aug. € 660 Gratis € 385 € 645 
okt. - dec. € 560 Gratis € 385 € 535 
Excursiepakket € 140 € 95  

Optioneel excursiepakket: Dublin Zoo, Butler’s Chocolate Experience, Dublinia, Waterford 

Crystal, paard & kar tour Killarney, Cliffs of Moher, Ailwee Caves, Kylemore Abbey & Tuinen

 
TARIEVEN & VOORWAARDEN



6. Pakket ‘Causeway kustroute Noord-Ierland’

2022 jan. t.e.m. maart  april  mei t.e.m. sept. 
nov. & dec. oktober 

Verblijf in twin/dubbel € 520 € 580 € 640 
Verblijf in triple kamer € 510 € 570 € 630 
Single supplement € 325 € 325 € 325 
Kind, 3 tot 12 jaar** € 230 € 230 € 230 
Excursiepakket (optie)* € 95 € 95 € 95 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief 

Excursiepakket: Down Cathedral, Castle Ward Estate, The Gobbins Coastal 

path Guided Tour, Glenarms Castle Gardens, Giant’s Causeway & Visitor 

Centre, Dunluce Castle, Mussenden Temple and Downhill Demesne, Brú Na 

Bóinne Visitor Centre 

* Tarief Kind tot 12j voor excursiepakket bedraagt € 55 

** Tarief kind is van toepassing, wanneer op kamer met 2 volwassenen. 

CAUSEWAY KUSTROUTE NOORD-IERLAND 
7 nachten in mix van B&B’s en Hotels, 3* en 4*

TARIEVEN & VOORWAARDEN

Giant’s Causeway

Dag 1. Welkom in Ierland. 
Aankomst in Dublin Airport of met eigen wagen in Dublin Port. Laat jezelf 
opgaan in de atmosfeer van deze mooie, jeugdige stad die op cultureel 
vlak toch heel veel te bieden heeft. Bezoek o.a. Trinity College (met the 
Book of Kells) en The Guinness Storehouse of the Old Jameson 
Whiskey Distillery. Overnachting in Dublin. 

 
Dag 2. Van Dublin naar Belfast. 
Verlaat Dublin in de ochtend en rij noordwaarts naar Dublin, via Newry 
en Downpatrick, waar u het St. Patrick Centre kan bezoeken, alsook 
Down Cathedral. Rij nadien verder tot Castle Ward dat over Strangford 
Lough uitkijkt. Volgende stop in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. 
De stad in heel wat moderner geworden met mooie winkellanen, maar 
Belfast heeft ook nog steeds heel mooie stukken Georgische, Victoriaan -
se en Edwardische architectuur (vooral in City Hall). Op de rand van de 
stad ligt Queens University, ook een pareltje van architectuur. Tegen -
woordig is de meest bezochte attractie in Belfast het Titanic Museum. 
Tip: Ga eens een typische pint drinken in de oudste pub van Belfast, 

The Crown Bar. Overnachting in Belfast. 
 
Dag 3. Van Belfast naar Ballymena. 
De Causeway route begint reeds in Belfast. Rij noordwaarts op de M2 
autostrade langs Newtonabbey naar het kuststadje Carrickfergus. Verder 
kan je opnieuw een avontuurlijke wandeling maken op The Gobbins Cliff 
Path. Deze wandeling is na grondige renovatie opnieuw geopend en met 
een gids kan je de toch wel niet te onderschatten wandeling langs, door 
en onder de kliffen aan zee maken. Voorzie goeie wandelschoenen! 
Verder langs Larne en Ballygally, waar een bezoek aan Ballygally Castle 
zeker de moeite is. Wat noordwaarts van Ballygally ligt het sublieme 
Carnfunnock Country Park. 
Ga verder noordwaarts langs de kust en bezoek een van Ierland’s oudste 
landgoederen, Glenarm Castle. Het kasteel en de tuinen zijn open voor 
publiek van mei t.e.m. september. Nu volgen het dorp Broughshane en 
de impressionante Slemish Mountain. Hier werd St. Patrick destijds in 
slavernij gedwongen. We maken een korte bocht en rijden inland, richt-
ing Ballymena, een stadje met veel winkels, restaurants en lokale at-
tracties. Overnachting in Ballymena. 
 
Dag 4. Van Ballymena naar Portrush. 
Vandaag rijden we opnieuw naar de kust en pakken de Causeway kust -
route weer aan.Bezoek Glenariff Forest Park en kies een van de vier wan-
delingen. Verder op de kustroute, één van de hoogtepunten: 
Carrick-a-Rede rop-bridge, een hangbrug die een in zee gelegen klif 
verbindt. Een tweede hoogtepunt volgt nadien: The Giant’s Causeway. 
Deze werd meer dan 60 miljoen jaar geleden gevormd door uit zee 
opgestuwde lava en werd gekristalliseerd in meer dan 40.000 poly -
gonale basaltkolommen. 
 

In het pakket voorziene overnachtingen (of gelijkwaardig): 
Dublin: Maldron Newlands Cross 3* 
Belfast: Ramada Plaza Hotel 3* 
Ballymena: Galgorm Manor Resort & Spa 4* 
Portrush: Bed & Breakfast 
Derry: Bed & Breakfast 
Enniskillen: Killyhevlin Hotel 4*

Verder aan de kust ligt 14de eeuws Dunluce Castle. 
We besluiten deze dan in Portrush, befaamd voor de prachtige gouden 
stranden. Overnachting in Portrush. 
Dag 5. Van Portrush naar Derry. 
Langs de mooie kusten verder naar Portstewart, een geliefde plek bij 
surfers. Wij rijden nu binnenland in, naar Coleraine. Hier kan je o.m. 
een van de oudste nederzettingen in Ierland bezoeken: Mountsandel, 
anderhalve kilometer bij de stad. 
Opnieuw naar de kust, richting westen, met een stop aan Mussenden 
Temple, nabij Castlerock. Rij richting Binevenagh Mountain, een plek 
met vele adembenemende zichten. 
Uiteindelijk komen we aan in Derry, de historisch omwalde stad. Maak 
een wandeling rondom de stad op de wallen en bezoek ook Guildhall. 
 
Dag 6. Van Derry naar Enniskillen. 
Na Derry rijden we noordwaarts naar het schiereiland Inishowen, met 
oostwaarts Lough Foyle en ten westen Lough Swilly. Daar begint The 
Wild Atlantic Way. 
Het landschap in typisch Donegal: woest, verlaten en heuvelachtig. Op 
de rit naar Enniskillen, passeren we Donegal Stad en rijden verder naar 
het Graafschap Fermanagh, dat opnieuw in Noord-Ierland ligt. 
Fermanag h heeft een massa aan meren en groene natuur. Lough Erne 
bestaat uit twee meren, met in het midden het stadje Enniskillen. Een 
mooie streek om te vissen. Overnachting in Enniskillen. 
 
Dag 7. Van Enniskillen naar Dublin. 
Vandaag rit terug naar Dublin, misschien doorheen de Boyne vallei. 
Langs historische graven in Newgrange en de legendarische Hill of 
Tara, zetel van de vroegere Ierse koningen. 
In Oldbridge House maakt u kennis met het verhaal over de Battle of 
the Boyne, een gevecht tussen Koning William III en zijn schoonvader, 
Koning James II dat plaats vond in 1690. U verneemt meer in het nabij -
gelegen bezoekerscentrum, Brú Na Bóinne. 
Nadien verder naar Dublin. Overnachting in Dublin. 
 
Dag 8. Afscheid van Dublin. 
Een laatste uitgebreid Iers ontbijt in uw hotel. Nog enkele bezoeken aan 
deze levendige, culturele stad en een rit naar Dublin Airport voor 
terugvlucht of met uw wagen naar Dublin Port.



7. Pakket ‘The Wild Atlantic Way’

Dag 1. Fáilte go héireann. (welkom in Ierland) 
Aankomst in Dublin, de hoofdstad van Ierland. De geschiedenis van de 
stad gaat terug naar de periode van de Vikings in de 9de eeuw. 
Overnachting in Dublin: Maldron Newlands Cross Hotel 3*, of gelijk-
waardig. 
 
Dag 2. Sligo/Donegal regio. 
Verlaat Dublin en reis westwaarts, waar u start met de Wild Atlantic 
Way route in het noordwesten. Sligo is gekend als Yeats Country. Die 
streek heeft vele werken van de schrijven en Nobelprijswinnaar W.B. 
Yeats geïnspireerd! Sligo is ook gekend voor zijn mooie stranden en 
traditionel e zeewierbaden en behandelingen. 
Overnachting in Clarion Hotel Sligo 4* of gelijkwaardig. 
 
Dag 3. Sligo/Donegal regio. 
Ontdek vandaag de prachtige kliffen bij Slieve League (Sliabh Liag, in 
het Keltisch). Deze horen tot de hoogste kliffen in Europa. Van het 
bezoekers centrum kan u te voet of met een minibusje tot bijna op de 
kliffen! Wenst u de kliffen op een heel originele manier te bekijken, dan 
neemt u de smalle open Nuala Star boot in het haventje van Teelin. 
Overnachting in Clarion Hotel Sligo 4* of gelijkwaardig. 
 
Dag 4. Mayo. 
Verder west met stop aan Céide Fields at Ballycastle. Dit is het grootste 
monument ter wereld daterend uit het stenen tijdperk. Nadien verder via 
het pittoreske dorpje Newport, gekend voor riviervissen en ook vissen 
op zee. Het dorp ligt te midden van de 42 km Great Western Greenway 
(open sinds 2011), het langste off-road wandel- en fietstraject in Ierland. 
Overnachting in B&B, Co. Mayo. 
 
Dag 5. Mayo. 
Maak vandaag zeker de nodige tijd voor een bezoek aan Achill Island, 
makkelijk te bereiken via de brug. Het eiland biedt een massa aan buiten -
activiteiten, zoals bergklimmen, vissen, golf, schilderen, paardrijden, 
surfen, windsurfen, duiken, … 
Een tour op het eiland (kan ook met de fiets!) brengt u langs adem -
benemende zichten! 

Terug op het vasteland moet u zeker ook eens het charmante stadje 
Westport bezoeken. Tal van restaurantjes, typische pubs. Stap eens 
binne n in Matt Molloys Pub, gekend voor de prachtige muziek en 
eigendo m van de fluitspelers van de wereldbekende Ierse band, the 
Chieftans. 
Overnachting in B&B, Co. Mayo. 
 
Dag 6. Galway. 
Vandaag verder zuidwaarts, langs de Atlantische grillige kusten. 
Ontdek de ongerepte natuur van de Connemara, streek van de vele 
meren, riviertjes, venen. Streek van de vele contrasten, kleuren en ruwe 
wildernis. 
Maak zeker een stop aan Kylemore Abbey wanneer u naar Clifden rijdt, 
de grootste stad in de Connemara. Kylemore Abbey, ooit een kostschool 
voor meisjes, is nog steeds in het bezit en bewoond door de klooster -
orde van Benedictijner nonnetjes, oorspronkelijk uit Ieper. Vergeet niet 
naast het mooie gebouw ook de omwalde tuin even in te lopen. 
Vanuit het nabijgelegen dorpje Creggan kan u een bezoekje brengen aan 
het kleine eilandje Omey. Bij laagwater kan dat zelfs te voet! 
Op het vasteland brengt de rit u verder naar het vissersdorpje Round -
ston e, waar u o.m. kan proeven van vers gevangen kreeft of krab.  
Indien u ’s avonds in Galway entertainment zoekt, dan kan u zeker 
terecht in de Trad on the Prom Show die er 3 keer per week in de 
zomerperiod e loopt. Overnachting in Salthill Hotel 4* in Galway. 
 
Dag 7. Clare. 
‘s Ochtends nog even een stadswandeling in Galway, een van de meest 
levendige plekken in Ierland. Nadien zuidwaarts, richting Co. Clare, langs 
de mooie kustroute “Black Head”. Deze brengt u recht in The Burren, 
een heel speciaal landschap van ongeveer 300 km² dat bestaat uit 
heuvels, rotsen, grote platte stukken kalksteen, waartussen zeldzame 
bloemetjes. Liefhebbers van dolfijnen kunnen een boottocht maken met 
de Dolphin Discovery Kilrush. U heeft dan 98% kans dolfijnen te 
ontmoete n in volle zee! 
Overnachting in Temple Gate Hotel 4* (Ennis. Co. Clare) of gelijk-
waardig.

Deze prachtige uitgestippelde autoroute die voor het eerst voorgesteld werd in 2014, was een groot 
succes en blijven we uiteraard heel graag aanbieden! The Wild Atlantic Way, een 11-daagse langs de 
mooiste plekjes en pareltjes aan de Atlantische kustlijn van Ierland.  
Tijdens deze prachtige rondreis logeert u in een mix van hotels 3* en 4*, gezellige B&B’s (steeds met 
eigen badkamer) en in een kasteel of manor! 

Slieve League



2022 jan. t.e.m. maart  juni t.e.m. sept.     april, mei & okt. 
nov. en dec. 

Verblijf in twin/dubbel € 1.390 € 2.115                  € 1.825 
Single supplement € 1.115 € 1.650                  € 1.375 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief 

Overnachtingen in volgende tophotels (of gelijkwaardig):  

Dublin: Merrion Hotel - Donegal: Solis Lough Eske Castle 

Mayo/Connemara: Ballynahinch Castle - Galway: Glenlo Abbey 

Clare: Dromoland Castle - Kerry: Sheen Falls Lodge 

Kinderkortingen, op aanvraag. 

WILD ATLANTIC WAY “DELUXE” 
10 nachten in 5* accommodatie

Dag 8. Kerry. 
Maak vanuit Killimer naar Tarbert een 20 min durende overtocht met de 
carferry. Dit is één van de langste en diepste riviermondingen in Europa. 
Twintig kilometers ten oosten van Tarbert, langs rivier Shannon, vindt u 
een unieke attractie: Foynes Flying Boat Museum. 
Van 1939 tot 1945 was Foynes het centrum voor luchtvaart tussen 
Amerika en Europa. Het museum stelt heel wat dingen en toestellen uit 
die periode tentoon. Hier werd ook de befaamde Irish Coffee uit -
gevonden! Piloot Joe Sheridan wou enkele verkleumde passagiers 
opwarme n en goot wat verwarmde Whiskey in een sterke koffie. 
Verder naar Tralee waar een bezoek aan het nieuwe Tralee Bay Wetlands 
Centre een must is als u houdt van natuur en natuurbescherming. 
Nadien kan u het schiereiland Dingle verkennen, met tal van mooie 
zichten gekend uit de succesvolle films zoals Ryan’s Daughter en ook 
Far and Away. 
Het Dorpje Dingle zelf heeft heel wat lekkere visrestaurants en gezellige 
pubs. Het gebied ten westen van Dingle heeft de grootste concentratie 
aan oude sites in het graafschap Kerry. In deze streek wordt nog het 
oorspronkelijk Iers (Gaelic) gesproken. Van hieruit heeft u ook een zicht 
op de Blasket Islands, verlaten sinds 1953. 
Overnachting in B&B, Co. Kerry. 
 

Dag 9. Kerry. 
Vandaag een rit langs Ierland’s meest bekende route, de Ring of Kerry, 
een 170 km rit op het Ivreagh schiereiland. Stop aan Valentia eiland en 
bezoek de Skellig Experience, een tentoonstelling gewijd aan de Skellig 
eilanden. Deze liggen 12 km uit de kust en zijn nu UNESCO wereld -
erfgoed. Het grootste eiland, Skellig Michael, kan ook per boot bezocht 
worden. De kronkelige baan brengt u langs veenmoerassen en grillige 
rotspartijen naar Waterville, een aangenaam dorpje aan zee (standbeeld 
van Charly Chaplin). Vandaar naar Sneem Village, gekend voor al zijn 
kleurrijke huisjes. De rit leidt u verder langs pittoreske plaatsjes en mooie 
zichten (o.a. Ladies View) van de befaamde 3 Killarney meren en het 
Killarney National Park. 
Overnachting in B&B, Co. Kerry. 
 
Dag 9. Cork (Alternatief voor 2de dag Kerry. Maak uw keuze!) 
Vertrek richting Cork en rij doorheen de rotstunnels naar Glengarriff, 
langs het Caha gebergte op het Beara schiereiland. De tuinen van 
Ilnaculli n (Garinish Island) zijn de moeite waard. Het is een uniek eiland 
dat een heel grote variëteit aan planten heeft. Met zijn ongewoon micro 
klimaat zijn er ook heel wat subtropische platen aanwezig. De Harbour 
Queen Ferries hebben een geregelde service tussen Glengarriff Pier en 
de tuinen op het Garinish eiland. 
Verder naar Cork, via Skibbereen en Clonakilty. 
Vergeet ook niet Bantry House and Gardens! 
Overnachting in B&B, regio Cork 
 
Dag 10. Dublin.  
Vooraleer af te reizen naar Dublin, toch nog een bezoek aan een merk-
waardige attractie in het centrum van Cork: The Victorian English 
Marke t. Dit is een overdekte markt voor vis, vlees, fruit, kaas en nog 
veel meer. De markt gaat terug naar 1610, maar de huidige gebouwen 
dateren uit 1786. 
Stop in Cashel voor een bezoek aan de befaamde Rock of Cashel, een 
van de meest gefotografeerde sites in Ierland. 
Verder naar Dublin, voor een laatste avond in Ierland. 
Vanavond een traditionele Ierse avond (live music, zang, dans en een 
3-gangen menu) in Merry Ploughboys Pub (geen transfers inbegrepen). 
Overnachting in Fitzpatrick Castle Hotel 4* te Dublin (of gelijkwaardig) 
 
Dag 11. Afscheid van Dublin. Slán Abhaile. 
Rit naar Dublin airport voor uw retourvlucht (of blijf nog een extra nachtje 
in Dublin).

TARIEVEN & VOORWAARDEN

2022 jan. t.e.m. april  mei t.e.m. sept.  okt. t.e.m. dec. 
Verblijf in twin/dubbel € 690 € 770 € 695 
Verblijf in triple kamer € 670 € 750 € 675 
Single supplement € 380 € 380 € 380 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Iers ontbijt inclusief 

We raden volgende excursies/bezoeken aan: Dublin City, Malin Head, Lough Gill Cruise, Queen 

Maebh’s Cairn, Slieve League Cliffs, Achill Island, Galway City, Connemara National Park, Kylemore 

Abbey, The Burren region, Schiereiland Dingle, Garnish Island, Cork City, Rock of Cashel, … 

Kinderkortingen, op aanvraag. 

 

“WILD ATLANTIC WAY” 
10 nachten in mix van 3*/4* hotels, B&B’s, kasteel/Manor House



8. Pakket twee Ierse steden met de trein

A. Dublin - Belfast. 
Inbegrepen: 
• 3 overnachtingen in centrum Dublin + 3 overnachtingen in centrum 

Belfast 
• Uitgebreid Iers ontbijt in elk hotel 
• Transfer Dublin Airport H/T 
• Treintickets van Dublin naar Belfast H/T 
• Daguitstap Wicklow en Kilkenny vanuit Dublin en dagtrip naar de Giant’s 

Causeway vanuit Belfast 
• 2 dagen Hop on Hop off pass met Dublin Bus 
• Ingang tot Titanic Belfast Museum 
 
B. Dublin - Killarney. 
Inbegrepen: 
• 3 overnachtingen in centrum Dublin + 3 overnachtingen 

in een Killarney stadshotel 
• Uitgebreid Iers ontbijt in elk hotel 
• Transfer Dublin Airport H/T 
• Treintickets van Dublin naar Killarney H/T 
• Daguitstap Wicklow en Kilkenny vanuit Dublin en dagtrip 

naar het schier eiland Dingle vanuit Killarney 
• 2 dagen Hop on Hop off Pass voor Dublin Bus 

C. Dublin - Galway. 
Inbegrepen: 
• 3 overnachtingen in centrum Dublin + 3 overn. in centrum Galway 
• Uitgebreid Iers ontbijt in elk hotel 
• Transfer Dublin Airport H/T 
• Treintickets van Dublin naar Galway H/T 
• Daguitstap Wicklow en Kilkenny vanuit Dublin en dagtrip naar Connemara 

regio + bezoek aan The Burren en de Cliffs of Moher vanuit Galway 
• 2 dagen Hop on Hop off Pass voor Dublin Bus 

U rijdt niet graag links met de auto? Dan is deze treinformule misschien wel wat u zoekt. 
Een combinatie van 2 steden (telkens 3 nachten) mét de trein.

PAKKET “2 IERSE STEDEN MET DE TREIN” 
6 nachten vooraf geboekt 

Verblijf in 3* en 4* hotels 

2022 Volwassene Kind 2 j-12 j Single suppl. Triple (+12 j) 
Prijzen per persoon voor 6 nachten in dubbel/twin (incl. Iers ontbijt) 

januari - maart € 875 € 435 € 345 € 850 
april & okt. € 885 € 435 € 345 € 860 
mei - sept. € 960 € 470 € 345 € 935 
nov. - dec. € 875 € 435 € 345 € 850 

Alle bovenstaande prijzen zijn van toepassing op de 3 mogelijke formules: 

A. Dublin-Belfast.  B. Dublin-Killarney.  C. Dublin-Galway

 
TARIEVEN & VOORWAARDEN

Fanad Lighthouse



Deze 8-daagse rondreis kan uiteraard nog verlengd worden in Edinburgh of omgeving.

9. Een 8-daagse Klassieke Rondreis Schotland 
 
Een 8-daagse rondreis met huurwagen of eigen wagen, waarbij diverse soorten verblijven gecombineerd 
worden: 3 nachten in B&B of Guesthouse, 2 nachten in 3-sterrenhotels en 2 nachten in een kasteel of Manor 
House (landhuis). 
Ook mogelijk 7 nachten uitsluitend in B&B’s/Guesthouses en 7 nachten in hotels 3*.  
Dit is een ideaal programma voor zij die een eerste maal Schotland bezoeken! 

Dag 1: Edinburgh. 
Aankomst Edinburgh Airport. Na oppikken van de huurwagen op de 
luchthaven, een korte rit naar Stirling. (Of aankomst in Edinburgh met 
eigen wagen na overtocht met de ferry.)    
Bezoek Stirling Castle, een van de mooiste kastelen in Schotland. Een 
bezoekje aan Bannockburn, een nieuw interactief bezoekerscentrum over 
de diverse Schotse slagen, is zeker de moeite waard. 
Overnachting in Stirling of omgeving. 
 
Dag 2: Stirling - Loch Lomond - Oban. 
Stirling verlaten en verder naar Loch Lomond, het grootste meer van 
Groot-Brittannië. Noordwaarts langs Loch Fyne en de prachtige land-
schappen. U passeert er o.m. aan Inveraray Castle, de thuis van de Duke 
of Argyll, hoofd van de Campbell Clan. 
In de omgeving van Oban en Fort William is naast de prachtige natuur 
heel wat te beleven. Zo is er o.m. de bekende Oban Whisky. De distillerie 
kan bezocht worden en na de tour volgt uiteraard een kleine tasting. 
Tussen Fort William en Mallaig rijdt een oude stoomtrein, de Jacobite 
Steam Train (ook wel eens de Harry Potter trein genoemd). 
Overnachting in Oban of omgeving. 
 
Dag 3: Fort William en het eiland Skye. 
In de ochtend verlaten we Oban via Glen Coe en reizen doorheen de 
westelijke Highlands naar Fort William, in de schaduw van de hoogste 
berg in Groot-Brittannië, Ben Nevis. Met de ferry vaart je later uit Mallaig 
naar het eiland Skye of rij je via Loch Lochy naar Kyle of Lochalsh waar 
er een brug is naar Skye. Skye is het grootste en heeft de mooiste land-
schappen van de Hybriden Eilanden. Overnachting op het eiland Skye.

Dag 4: Loch Ness & Inverness. 
Rij oostwaarts naar Eilean Donan Castle, een van de meest gefoto -
grafeerde kastelen in Schotland. Verder langs Loch Ness in het Inverness 
landschap, met een stop aan Urquhart Castle. Durft u het aan een cruise 
op Loch Ness te doen? 
Overnachting in Inverness of omgeving. 
 
Dag 5: Inverness - Pitlochry - Perth. 
Start uw dag met een stadstour in Inverness, de hoofdstad van de High-
lands. Nadien gaat het oostwaarts naar Cawdor Castle o.a. gekend van 
de mooie tuinen. 
Verder naar Dufftown, de hoofdstad van de Schotse Whisky. 
In het dorpje Dufftown bevindt zich een grote concentratie van Whisky 
Distilleries. Bezoek er o.m. de gekende Glenfiddich distillery en doe 
eens mee aan een tasting. 
Nadien zuidwaarts, richting Aviemore en verder door naar Pitlochry, een 
kleurrijk en mooi bebloemd stadje. Hier vind je ook de kleinste Whisky 
Distillery van Schotland, Edradour Whisky Distillery. Dit Victoriaans 
stadje Pitlochry is zeker een bezoekje waard. Hierna verder zuidwaarts 
naar Perth. 
Overnachting in Perth of omgeving. 
 
Dag 6: St. Andrews - Fife - Edinburgh. 
Vandaag eerst een bezoek aan St. Andrews. Nadien een rit langs de kust 
via de kleine vissersdorpjes Elie en Pittenweem. Steek de befaamde 
Forth Road Bridge over en geniet van prachtige zichten op de Firth of 
Forth vooraleer je Edinburgh rijdt. 
Overnachting in Edinburgh of omgeving.



Dag 7: Edinburgh. 
Welkom in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. Snuif de atmosfeer 
van deze opwindende stad. Bezoek enkele van de vele attracties, zoals 
Edinburgh Castle, het Palace of Holyroodhouse, een wandeling op The 
Royal Mile, … 
Overnachting in Edinburgh of onmiddellijke omgeving. 
 
Dag 8: Afscheid. 
Na het ontbijt vrij tot rit naar de luchthaven van Edinburgh waar de huur -
wagen afgezet wordt en retourvlucht naar België genomen wordt ofwel 
met eigen wagen verder zuidwaarts naar een haven (Hull of Newcastle 
of Dover) voor een terugvaart met de ferry.

2022 Dubbel of twin Single suppl. Kind 3j - 12j 
januari t.e.m. april € 700 € 450 RQ 
mei € 770 € 490 RQ 
juni € 810 € 540 RQ 
juli € 875 € 570 RQ 
augustus € 980 € 660 RQ 
september € 840 € 650 RQ 

oktober t.e.m. december € 725 € 450 RQ 

Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer voor de periode van 7 nachten 
Schots ontbijt steeds inbegrepen! 
Kind 0 j - 2 j bij 2 betalende volwassenen: gratis 
Tarief kind 2 j - 12 j enkel van toepassing wanneer kind verblijft op kamer bij 2 volwassenen  
Eventuele vluchten, huurwagen, ferries en ingangsgelden zijn niet inbegrepen 

8-daagse Self Drive Tour “Klassiek Schotland” 
7 nachten in hotels 3*

2022 Dubbel of twin Single suppl. Kind 3j - 12j 
januari t.e.m. april € 955 € 750 RQ 
mei € 1.065 € 830 RQ 
juni € 1.130 € 880 RQ 
juli € 1.155 € 905 RQ 
augustus € 1.320 € 1.045 RQ 
september € 1.140 € 870 RQ 

oktober t.e.m. december € 995 € 770 RQ 

Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer voor de periode van 7 nachten 
Schots ontbijt steeds inbegrepen! 
Kind 0 j - 2 j bij 2 betalende volwassenen: gratis 
Tarief kind 2 j - 12 j enkel van toepassing wanneer kind verblijft op kamer bij 2 volwassenen  
Eventuele vluchten, huurwagen, ferries en ingangsgelden zijn niet inbegrepen 

8-daagse Self Drive Tour “Klassiek Schotland” 
7 nachten in hotels 4*

2022 Dubbel of twin Single suppl. Kind 3j - 12j 
januari t.e.m. april € 880 € 685 RQ 
mei € 940 € 705 RQ 
juni € 955 € 740 RQ 
juli € 975 € 750 RQ 
augustus € 1.075 € 845 RQ 
september € 955 € 935 RQ 

oktober t.e.m. december € 880 € 660 RQ 

Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer voor de periode van 7 nachten 
In alle types van verblijven is Schots ontbijt steeds inbegrepen! 
Kind 0 j - 2 j bij 2 betalende volwassenen: gratis 
Tarief kind 2 j - 12 j enkel van toepassing wanneer kind verblijft op kamer bij 2 volwassenen  
Eventuele vluchten, huurwagen, ferries en ingangsgelden zijn niet inbegrepen 

8-daagse Self Drive Tour “Klassiek Schotland” 
Mix van 4n in hotels 3* en 1n in 4* Manor en 2n B&B of Guest House

Urquhart Castle



10.Culinaire & Scotch Whisky Tour 
 
8d/7n individuele rondreis met eigen wagen of huurwagen en overnachtingen in een mix van goede 3* hotels, 
B&B’s met eigen badkamer en 2 nachten kasteel of manor. 
Transport naar en van Schotland en eventuele huurwagen en ingangsgelden zijn niet begrepen in onderstaande 
tarieven. A Tour for the Whisky Connoisseur and Food Lover! 

2022 Dubbel of twin Single suppl. 
jan. t.e.m. april/okt. t.e.m. dec. € 855 € 445 
mei € 900 € 520 
juni € 920 € 520 
juli € 1.000 € 520 
augustus € 1.085 € 535 
september € 970 € 690 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer, Schots ontbijt inbegrepen 
Eventueel transport naar/van Schotland, ferries, huurwagen, inkomgelden, excursies, 
tastings, enz. niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven.

“CULINAIRE & SCOTCH WHISKY TOUR” 
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour 

Verblijf in hotels 3* 

2022 Dubbel of twin Single suppl. 
jan. t.e.m. april € 1.010 € 790 
mei € 1.160 € 920 
juni € 1.160 € 935 
juli € 1.220 € 975 
augustus € 1.420 € 1.165 
september € 1.195 € 950 
okt. t.e.m. dec. € 1.060 € 820 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer, Schots ontbijt inbegrepen 
Eventueel transport naar/van Schotland, ferries, huurwagen, inkomgelden, excursies, 
tastings, enz. niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven.

“CULINAIRE & SCOTCH WHISKY TOUR” 
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour 

Verblijf in hotels 4* 

Dag 1. Glasgow. 
Aankomst op Glasgow of Edinburgh luchthaven en opname huurwagen 
of rit met eigen wagen uit Hull naar Glasgow. Inchecken in hotel in Glas-
gow of omgeving. In de namiddag kan u Auchentoshan Distillery be-
zoeken, een van Schotland s uniekste diltilleries. Deze Lowland distillerie 
distilleert haar Whisky drie maal (zoals de Ierse), terwijl alle andere 
Schotse distilleries dat maar twee maal doen! Wat verder vindt u Glen-
goyne Distillery. Hun Whisky wordt “trager” gedistilleerd. 
In de omgeving van u ook een ontspannende cruise maken op Loch 
Lomond, het grootste meer in Groot-Brittannië. Indien u het eerder bij 
Glasgow houdt, kan u opteren voor een klassieke Afternoon Tea terwijl 
u geniet van het comfort van een rode Routemaster bus. 
Overnachting in Glasgow of omgeving. 
Dag 2. Isle of Islay. 
In de ochtend rijdt u via Inveraray, met dat prachtig kasteel, naar Kennacrai -
g waar u de ferry naar het eiland Islay neemt. Op dit kleine eilan d zijn meer 
dan 10 Whisky distilleries gevestigd. De (meestal lokale) gerst wordt 
gedroogd boven een vuur gestookt met turf. Vandaar krijgen de meeste 
Islay Whisky’s een gerookte “peated” smaak. Het merendeel van de dis-
tilleries organiseert rondleidingen en tastings. Overnachting op Islay. 
Dag 3. Oban. 
In de loop van de ochtend kan u nog enkele distilleries bezoeken, waarna 
de ferry naar het vasteland genomen wordt. Langs de mooie kusten rijdt 
u naar Oban, één van de grootste ferryhavens van Schotland. De lokale 
distillerie is Oban Whisky, gesticht in 1794. 
Na de tour en tasting van o.a. de 14 jaar oude single malt, kan u verder 
kennis maken met het stadje Oban, met de vele winkeltjes, pubs en 
restaurants. Oban is dé plaats om lekkere verse vis en ook zeevruchten 
te degusteren in de lokale restaurants. Overnachting in Oban of omgeving. 
Dag 4. Loch Ness. 
Na het ontbijt, een rit noordwaarts naar Fort William en Spean Bridge, 
waar een bezoekje aan een wolspinnerij mogelijk is. In Fort Augustus 
kan u een eerste blik werpen op Loch Ness. Als u avontuurlijk aangelegd 
bent, is een cruise op Loch Ness mogelijk, op zoek naar het 
legendarisch e monster Nessie. Urquhart Castle is ook de moeite bezoeke n 

waard. Rij door Inverness, de hoofdstad van de Schotse Highlands, op 
weg naar uw hotel in de Speyside regio. Overnachting in Speyside regio. 
Dag 5. Speyside. 
Volg de Malt Whisky Trail en bezoek enkele van de befaamde distilleries 
in deze streek. Stop zeker in Dufftown, dé hoofdstad van de Whisky. Ten 
noorden van Dufftown is Glenfiddich Distillery zeker een bezoek waard. 
In Craigellachie vindt u de Speyside Cooperage waar Whisky vaten 
gemaakt en hersteld worden. Over de rivier ligt Macallan Distillery. 
Het Craigellachie Hotel beschikt over een Whisky bar met meer dan 
1.000 (geopende) flessen single malt Whisky! Hier klinkt het woordje 
“tasting” gevaarlijk! U kan ook een stop maken aan Dean’s of Huntly 
waar het fijnste Shortbread wordt gemaakt.Overnachting in Speyside regio. 
Dag 6. Pitlochry - Edinburgh. 
We verlaten de Speyside regio deze ochtend en rijden zuidwaarts, richt-
ing Edinburgh. Onderweg kan u een stop maken aan een van de vele 
kastelen, zoals o.m. Blair Castle. 
In Pitlochry kan u de kleinste distillery in Schotland bezoeken: Edradour. 
Of u gaat voor een single malt proeverij in Blair Athol Distillery. Koop hier 
de limited edition “Available Only at the Distillery”.  
In Pitlochry vindt u ook enkele lokale chocolatiers. Zeker proeven! 
Rij oostwaarts richting St. Andrews, dé plaats voor het golfspel. In St. 
Andrews heb u de gelegenheid te proeven van een heerlijke lokale kaas 
op de St. Andrews Cheese Farm. Nadien verder naar Edinburgh over de 
Queensferry Crossing. Best de huurwagen afzetten aan de luchthaven 
of in Edinburgh stad. Met een auto is hier weinig aan te vangen. 
Overnachting in Edinburgh of omgeving. 
Dag 7. Edinburgh. 
Proef de atmosfeer in deze mooie historische stad. Enkele bezoeken 
waard zijn o.a. Edinburgh Castle, Palace of Holyroodhouse en natuurlijk 
een wandeling op The Royal Mile. Op het eind van de Royal, Mile, vindt 
u tegen Edinburgh Castle het befaamde Scotch Whisky Experience 
Centr e. Hier kan u fantastische pareltjes van single malt Whisky’s 
proeven! Diverse tasting mogelijkheden: silver, gold, platinum, master 
tasting, … In de kelder vann het gebouw is er een restaurant waar u ook 
de befaamde Haggis kan proeven, al dan niet vergezeld van een glaasje 
single malt. Overnachting in Edinburgh of omgeving. 
Dag 8. Afscheid. 
Na het ontbijt nog wat vrije tijd in deze mooie stad waarna transfer naar 
Edinburgh luchthaven voor terugvlucht of rit met eigen wagen naar Hull 
voor retour naar België of Nederland met P&O Ferries of naar Newcastle 
wanneer u vaart naar IJmuiden.  
Uiteraard kan deze 8-daagse ook verlengd worden. 

Vraag uw reisagent meer info.



11. 8-daags verblijf in Schotse kastelen 
 
Met deze 8-daagse rondrit met eigen wagen of huurwagen waant u zich een beetje kasteelheer en kasteel -
vrouwe. Uiteraard kunnen 1 of meerdere extra overnachtingen vóór en/of na de tour en na de tour bijgeboekt 
worden (al dan niet in kasteel).

Dag 1. Edinburgh. 
Welkom in Schotland! Aangekomen met vliegtuig in Edinburgh Airport 
of met eigen wagen in Hull of Newcastle. 
Onmiddellijk noordwaarts waarbij de Forth Road Bridge overgestoken 
wordt. Deze site is de enige ter wereld met 3 bruggen, elk gebouwd in 
een, andere eeuw. 
Overnachting in Perthshire. Fonab Castle 5* te Pitlochry (of gelijk-
waardig) 
Dag 2. Pitlochry - Speyside - Inverness. 
Na het uitgebreid ontbijt, uitchecken en rit verder noordwaarts naar de 
valley van rivier Spey. Speyside is in Schotland gekend als een regio 
waar de meeste Whisky’s geproduceerd worden. In Speyside vindt u 
namen als Glenfiddich, MacAllan, Cardhu, Balvenie en veel meer! Veel 
van deze werkende distilleries kunnen bezocht worden, met enkele 
proevertjes als afsluiter. Ook zijn er tal van kastelen in deze regio, zoals 
o.m. Brodie, Cawdor en Ballindalloch. Bezoek ook Culloden Moor, waar 
de laatste slag op Brits grondgebied plaats vond. Nadien verder naar 
Invernes s regio voor overnachting. Tulloch Castle 4* (of gelijkwaardig). 
Dag 3. Ullapool - Inverewe Gardens. 
Vandaag een bezoek aan de westkust van Schotland, met o.a. een rit 
naar Ullapool, een mooi vissersdorp. Daarna rij langs de Corrieshalloch 
Gorge naar de Inverewe Gardens, beheerd door de National Trust.  
Nadien opnieuw naar Inverness voor overnachting. Tulloch Castle 4* (of 
gelijkwaardig). 
Dag 4. Loch Ness - Glencoe - Oban.  
Van rijden we zuidwaarts langs de oevers van Loch Ness. Maak een 
stop aan Urquhart Castle, waar prachtige zichten én waar ook Nessy 
het meest gespot werd! Verder zuidwaarts naar Fort William, gelegen 
naast de hoogste berg in Groot-Brittannië, Ben Nevis. 
Rij daarna naar Glencoe, een mooie vallei waar overigens in 1692 een 
groot gedeelte van de MacDonald clan werd afgeslacht door soldaten 
van King William. De vallei van Glencoe heeft adembenemende natuur. 
Rit naar Oban, de Gateway naar de westwaarts gelegen eilanden. 
Overnachting in Barcaldine Castle 4* (of gelijkwaardig). 
Dag 5. The Trossachs - Loch Lomond. 
We verlaten Oban en rijden door de Brander Pass en door het 
mysterieuz e Rannoch Moor naar het hart van The Trossachs. U rijdt 
langs de oevers van Loch Lomond. Dit mooie landschap speelt een grote 
rol in de Schotse literatuur en was o.m. inspiratiebron voor de werken 
van Sir Walter Scott. 
Overnachting in Sheerbroke Castle 4* (of gelijkwaardig). 
 
 
Uiteraard is het mogelijk deze mooie tour te verlengen met één of 
meerdere nachten in Schotland of Engeland. 

Dag 6. The Kelpies - Edinburgh. 
Oostwaarts, richting Edinburgh. Hierbij moet u zeker een kijkje nemen 
naar de nieuwste (afgewerkt in 2013 door Andy Scott) en ‘s werelds 
grootste paarden sculpturen, The Kelpies. 
Overnachting in Edinburgh regio, Dalhousie Castle 4* (of gelijkwaardig). 
Dag 7. Edinburgh. 
Geniet van een volledige dag in Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. 
Bezoek Edinburgh Castle, maak een wandeling op The Royal Mile. 
Bezoe k er ook Saint Giles’ Cathedral. Toch nog een lekkere Whisky 
proeven? Op The Royal Mile, niet ver van Edinburgh Castle, vindt u The 
Scotch Whisky Heritage Centre. Een Silver Tour is inbegrepen. 
Uitbreiding naar Gold of Platinum Tour is mogelijk, mits supplement. 
Overnachting in Edinburgh regio, Dalhousie Castle 4* (of gelijkwaardig). 
Dag 8. Afscheid. 
Uw laatste dag als kasteelheer of kasteelvrouwe! Nog één uitgebreid 
ontbij t in het kasteel. Retour met auto via overtocht P&O Ferries uit Hull 
naar Zeebrugge of Rotterdam. 
Of vliegtuig, rechtstreeks uit Edinburgh naar Brussel met Brussels 
Airline s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande prijzen is begrepen: 
• 7 overnachtingen in kastelen, steeds met uitgebreid Schots ontbijt  
• 14-daagse Historic Scotland Explorer Pass 

(geldig in periode van 14 dagen) 
• Edinburgh Scotch Whisky Heritage Centre - Silver Tour + tasting 
• 24u Edinburgh Hop on/Hop off Sightseeing Bus 
• Lokale taksen en Belgische BTW 
 
Niet inbegrepen: 
• Transport naar/van Schotland en eventueel huurwagen 
• Niet-vermelde uitstappen, bezoeken en ingangstickets 
• Lunches, dinners en dranken 
• Persoonlijke uitgaven 
• Verzekeringen

Reisperiodes 2022 Dubbel/Twin Single 
april € 1.260 € 945 
mei en juni € 1.390 € 1.005 
juli, augustus, september € 1.490 € 1.090 
oktober € 1.210 € 880 
Deze prijzen zijn per persoon in twin/dubbel, Schots ontbijt inbegrepen 
Kind 0 j tot 4 j is gratis op kamer ouders. Kind 4 j tot 13 j: -50%. 13 j +: tarief volwassene 
Eventuele huurwagen en uitstappen niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven. 

VERBLIJF IN SCHOTSE KASTELEN 
8-daagse vooraf geboekte Self Drive Tour 

Alle overnachtingen in Kastelen



12. 6-daagse Self Drive Tour doorheen de Cotswolds 
 
Deze 6-daagse rondrit met eigen wagen of huurwagen leidt u doorheen een onvervalst stukje écht Engeland. 
De typische beelden die voor ogen krijgen bij het bekijken van de oude Agathe Christie films, de gezellige plekjes 
waar de Britse detective reeksen, zoals o.a. Midsomer Murders, opgenomen werden.  
Gezien de kleinschaligheid van de logeerplaatsen en het exclusieve karakter dat deze mooie streek intussen 
gekregen heeft, raden we aan deze tour tijdig te reserveren!

Dag 1. Aankomst Oxfordshire. 
Na aankomst in Engeland, rijdt u onmiddellijk richting Oxford, gekend 
als de Stad van de Dromende Torenspitsen. Oxford bestaat sinds de 9de 
eeuw en is reeds meer dan 800 jaar universiteitsstad. 
Tegenwoordig is Oxford een mix van soms mysterieuze oude gebouwen, 
kerken en het nieuwe zaken doen in moderne kantoorgebouwen. 
U kan hier naar hartenlust de oude colleges, kerken en tal van musea 
bezoeken of op shopping trip gaan in de mooie winkelstraten. 
Overnachting in Oxford of omgeving. 
 
Dag 2. Blemhein Palace. 
Start uw dag met een bezoek aan Blenheim Palace, een groot landhuis 
in Woodstock - Oxfordshire. Blenheim Pale, huis van de 11de Hertog en 
Hertogin van Marlborough, is ook de geboorteplaats van Sir Winston 
Churchill.  
Verder noordwaarts kan u Warwick Castle bezoeken. Het originele 
houten kasteel destijds gebouwd door Willem de Veroveraar in 1068, 
werd in steen herbouwd in de 12de eeuw. 
Na dit bezoek, opnieuw zuidwaarts richting Stratford-upon-Avon voor 
overnachting. 
 
Dag 3. Shakespeare. 
Dag drie start met een bezoek aan de geboorteplaats van Shakespeare, 
het half houten huis waar William Shakespeare in 1564 geboren werd. 
Heel wat bekende schrijvers, zoals Charles Dickens, John Keats, Walter 
Scott en Thomas Hardy deden hier inspiratie op. 
Enkele kilometers buiten het centrum kan u Mary Arden’s Cottage, The 
farmhouse at Wilmcote, bezoeken. Hier groeide Shakespeare op bij zijn 
moeder. Overnachting in Stratford-upon-Avon. 
 
Een voorbeeld van onze geselecteerde hotels (of gelijkwaardig): 
Oxford regio: BW+ Oxford Linton Lodge Hotel, The Manor Country 
House, Jurys Inn Oxford of gelijkwaardig 
Stratford u/Avon: BW Grosvenor Hotel, BW Salford Hall Hotel, 
Travelodge Stratford of gelijkwaardig 
Bath: BW Limpley Stoke Hotel, Bodkin House, Moonraker Hotel of 
gelijkwaardig

Dag 4. Cotswolds. 
Na het ontbijt rijdt u doorheen de typische dorpjes van de Cotswolds, 
richting Bath. 
Breng zéker een bezoekje aan de prachtige tuinen van Cheltenham, 
genie t van een kopje thee in een gezellige oude tearoom of rij naar 
Cirencester, de “hoofdstad” van de Cotswolds. 
Deze streek heeft zovéél te bieden! 
Nadien verder naar Bath, waar overnachting.. 
 
Dag 5. Bath Sightseeing.  
Bath vinden vele mensen één van de mooiste plekjes in Engeland. Het 
is een unieke stad, met warmwaterbronnen, Romeinse baden, 
impressionant e abdijen en eeuwenoude steencirkels.  
Bezoek eerst Royal Crescent nr. 1 voor u naar de Romeinse baden gaat. 
Dit kan best een dagvullend programma zijn! 
Als afsluiter kan misschien nog een bezoekje aan het Modemuseum? 
Overnachting in Bath. 
 
Dag 6. Afscheid. 
Na het ontbijt nog vrij tot uitchecken hotel. 
Nadien retourrit huis of eventueel verlenging. Enkele extra dagen aan de 
mooie Engelse zuidkust?

Reisperiodes 2022 B&B’s Hotels 3* 
maart € 420 € 585 
april t.e.m. november € 420 € 610 
Supplement single € 160 € 435 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in twin of dubbel, Engels ontbijt inbegrepen 
Kind 0 j tot 4 j is gratis op kamer ouders. Kind 4 j tot 13 j: 50%. 13 j+: tarief volwassene 
Eventuele huurwagen en uitstappen niet inbegrepen in de prijzen. Vraag onze tarieven.

PAKKET “THE COTSWOLDS” 
6-daagse vooraf geboekte Self Drive Tour 

Overnachtingen in ofwel B&B’s ofwel in hotels 3*



Dag 1. 
Bij aankomst in Engeland met eigen wagen, in Dover of Folkestone, rit 
naar Canterbury. 
Gezellig wandelen door de smalle straatjes. Bezoek hier Canterbury 
Cathedral en ook The Canterbury Tales (een verhaal op kindermaat). 
Overnachting in Canterbury. 
 
Dag 2.  
Na het ontbijt uitchecken en rit naar Lydd aan de kust. Hier kan zoon of 
dochter (tót 13 jaar) 2 keer een kwartier karten op het openluchtcircuit 
van Lydd, het grootste van Engeland. Na een kleine theoretische uitleg, 
volgt een praktische uitleg in en naast de kart, waarna het circuit op!  
Na deze unieke belevenis ontvangt de jeugdige piloot een geprint 
overzicht over het aantal gereden laps, snelheid, enz. 
Nadien verder langs de kustbaan (A259) richting Hastings. Een heel 
leuke attractie is hier Smugglers Adventure. 
Verder richting Eastbourne, met stop aan de Seven Sisters. Bij goed weer 
is deze klifwandeling een must! 
Overnachting in Eastbourne regio. 
 
Dagen 3 & 4.  
Na het ontbijt verder langs de A259 kustbaan tot Brighton. In Brighton 
tal van attracties en ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud: de 
Brighton Pier (ex. - Palace Pier), de BA i360 Tower, de vele 
ontspannings  mogelijkheden op het strand (kajakken, surfen, skating, 
zwemmen, …), Brighton Toy & Model Museum, een bezoekje aan The 
Royal Pavilion, … In de omgeving van Brighton zijn ook nog volgende 
attracties, zéker de moeite waard: Amberley Museum (how we lived 
then), Arundel Castle, … 
2 overnachtingen in Brighton regio. 
 
Dag 5.  
Na het ontbijt, uitchecken en rit noordwaarts, richting Crawley. In 
omgevin g Crawley mogelijkheid tot adventure kamp “Go Ape”. Nadien 
verder via M23 en de M25 tot Maidstone. Bezoek aan Leeds Castle, een 
leuke ervaring óók voor kinderen. 
Overnachting in Ashford of omgeving. 
 
Dag 6.  
Na het ontbijt uitchecken. Vrij tot retour naar Calais via Dover of 
Folkeston e. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande prijzen is begrepen: 
• 5 overnachtingen in dubbel of twin, uitgebreid ontbijt inbegrepen 
• Excursies en inkomgelden, zoals vermeld 
• Lokale taksen en Belgische BTW 
 
Niet inbegrepen: 

• Transport naar/van Engeland 

• Eventuele huurwagen 

• Andere inkomgelden of excursies dan vermeld 

• Middagmalen, avondmalen en dranken 

• Persoonlijke uitgaven 

• Verzekeringen 
 

Geselecteerde hotels (*): 

Canterbury: Holiday Inn Express Canterbury, Canterbury House Hotel, 

Bell Hotel, … 

Eastbourne: The View Hotel, Shore View Hotel, … 

Brighton: Holiday Inn Brighton Seafront, Kings Hotel, … 

Ashford: Holiday Inn Ashford, Holiday Inn Ashford North, … 

Dag 1 Aankomst Canterbury Overn. in Canterbury 
Dag 2 Canterbury - Lydd - Eastbourne Overn. in Eastbourne regio 
Dag 3 Eastbourne - Brighton Overn. in Brighton regio 
Dag 4 Brighton Overn. in Brighton regio 
Dag 5 Crawley - Maidstone - Ashford Overn. in Ashford 
Dag 6 Afscheid 

13. Familietour zuidelijk Engeland 
 
6-daagse Self Drive Tour  
Een speciaal uitgewerkt programma voor families, met leuke plekjes en toffe activiteiten voor jong en oud. 
Eén of maximum 2 kinderen (tot 13 jaar) op de kamer bij de ouders.

Reisperiodes 2022 Volwassene Kind tot 13 jaar 
februari en maart € 590 € 360 
april t.e.m. juni en september € 750 € 430 
juli en augustus € 770 € 430 
november en december € 590 € 360 
Supplement single € 380 / 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in twin of dubbel, Engels ontbijt inbegrepen 
Kind 0 j tot 4 j is gratis op kamer ouders. Kind 4 j tot 13 j: 50%.  13j+: tarief volwassene 
Inbegrepen excursies en inkomgelden: Lydd Karting, inkom BA i360, Leeds Castle 
Gratis: Seven Sisters wandeling, Brighton Pier 

FAMILIETOUR ZUIDELIJK ENGELAND 
6-daagse vooraf geboekte Self Drive Tour 

Overnachtingen in hotels 3*



14.The Royal Edinburgh Military Tattoo 
 
De Royal Military Tattoo, die jaarlijks in augustus doorgaat op het plein tegenover Edinburgh Castle, is een van 
de meest spectaculaire ter wereld! Kippenvel gegarandeerd met de parades van pipe & drumbands! Dit jaar 
gaat de Tattoo door van 7 tot 29 augustus. 
Wij kunnen u enkele pakketten aanbieden, waarin 2 nachten hotel, tickets voor de Tattoo, Edinburgh Castle, 
After noon tea, … Alle pakketten zijn uitbreidbaar met 1 of meerdere nachten.  Uiteraard hebben we ook tickets 
voor de Military Tattoo in combinatie met een à la carte hotel. Tarieven op aanvraag.

In dit Tattoo Pakket is begrepen: 
- 2 nachten in gekozen categorie accommodatie, in dubbel of twin kamer 
- Dagelijks uitgebreid Schots ontbijt in het hotel 
- Ingangsticket voor Edinburgh Castle 
- Afternoon Tea in Edinburgh Castle (behalve voor pakket met Budget Hotel) 
- Ticket voor Edinburgh Military Tattoo (*) 
- Edinburgh Sightseeing Hop-on Hop-off Bus Tour tickets (24h geldig) 
- Lokale taksen en Belgische BTW 
(*) Show op vrijdag en zaterdag: + € 10/ticket 

Opgelet! Vanaf 30 maart 2022, bedragen de annuleringskosten voor 

dit pakket na reservering 100%! 

 

Niet-inbegrepen: 

- Transport naar/van Schotland 

- Lokaal vervoer 

- Niet vermelde maaltijden 

- Niet vermelde uitstappen en ingangsgelden 

- Dranken en persoonlijke uitgaven 

- Eventuele fooien 

- Verzekeringen

PAKKET “EDINBURGH MILITARY TATTOO” 
ECONOMY HOTEL (3d/2n)

05 - 27.08.2022 Tarief volwassene Tarief Kind (tot 12j) 
Prijs in dubbel if twin kamer € 610 / 
Eventueel supplement single € 270 / 

Tarief gebaseerd op Chancellors Court (of gelijkwaardig) 

PAKKET “EDINBURGH MILITARY TATTOO” 
HOTEL 3* (3d/2n)

05 - 27.08.2022 Tarief volwassene Tarief Kind (tot 12j) 
Prijs in dubbel if twin kamer € 700 € 330 
Eventueel supplement single € 380 / 

Tarief gebaseerd kind is van toepassing wanneer het logeert bij 2 volwassenen 

Tarief gebaseerd op Brooks Hotel (of gelijkwaardig) 

PAKKET “EDINBURGH MILITARY TATTOO” 
HOTEL 4* (3d/2n)

05 - 27.08.2022 Tarief volwassene Tarief Kind (tot 12j) 
Prijs in dubbel if twin kamer € 925 € 360 
Eventueel supplement single € 550 / 

Tarief gebaseerd kind is van toepassing wanneer het logeert bij 2 volwassenen 

Tarief gebaseerd op The Ten Hill Place Hotel (of gelijkwaardig)

PAKKET “EDINBURGH MILITARY TATTOO” 
HOTEL 5* (3d/2n)

05 - 27.08.2022 Tarief volwassene Tarief Kind (tot 12j) 
Prijs in dubbel if twin kamer € 1.070 € 375 
Eventueel supplement single € 700 / 

Tarief gebaseerd kind is van toepassing wanneer het logeert bij 2 volwassenen 

Tarief gebaseerd op The Balmoral Hotel (of gelijkwaardig)



Dag 1. Aankomst in Dover of Folkestone. 
Met eigen wagen aankomst in Dover (P&O Ferries) of Folkestone (Euro-
tunnel/Le Shuttle), vanwaar u onmiddellijk westwaarts de kustroute 
A259 kan rijden richting Brighton ofwel via de ring rond London. 
Brighton is een buitenbeetje aan de Engelse zuidkust. Heel mondain (heel 
wat bekende Londenaars noemen het London-on-Sea), maar anderzijds 
toch ook heel populair bij het grote publiek. Mooi lang strand, veel 
activiteite n, tal van gezellige restaurants en pubs, The Royal Pavilion en 
de Brighton Pier (ex-Palace Pier) natuurlijk! 
Overnachting in Brighton of omgeving. 
Dag 2. Stonehenge - Salisbury.  
Na het ontbijt, verder westwaarts langs de A259 met misschien een stop 
in Portsmouth waar u de oude schepen kan bezoeken (The Warrior, 
Victor y, …) in de marinebasis.  
Verder naar Salisbury. In de omgeving ligt Stonehenge, een unieke 
prehistorisc h Wereld Erfgoedsite. Het meer dan 5.000 jaar oude mysterie 
is nog steeds niet opgelost. 
Nadien naar Wardour Castle, gebouwd in de 14de eeuw door John Lord 
Lovel als luxueuze maar toch versterkte residentie. Tegenwoordig een 
ruïne, gelegen in een mooie tuinen naast een meer. 
Uw reis loopt verder door de Wiltshire platteland met vele toffe dorpjes. 
In de namiddag Is Montacute House een bezoekje waard. 
Rij verder naar Plymouth, waar overnachting. 
Dag 3. Torquay. 
Vandaag rit langs de mooie kustlijn van de Engelse Rivièra naar Torquay. 
In Victoriaanse tijden dé topbestemming in Engeland! Prachtige stranden, 
mooie baaien, gezellige wandelpromenade en fantastische zichten langs 
de 60km lange Lyme Bay tot Portland Bill. 
Overnachting in Plymouth of omgeving. 
Dag 4. Dartmoor. 
Bezoek het mooie Castle Drogo. Het is uit graniet en werd in de 20ste 
eeuw gebouwd, omgeven door prachtige tuinen. 
Vandaag verder in Dartmoor, het land van “The Hound of Baskerville”. 
Dartmoor is zowat het laatste onbewoonde stukje in Engeland. Ontdek 
er de wilde Dartmoor pony’s, valleien vol bossen en talloze moerassen 
en venen. Uw eerste stop hier is Buckland-in-the-Moor, een van de 
meest pittoreske granieten dorpjes in Dartmoor. Vervolgens naar 
Grimspoun d, een site uit het Bronzen tijdperk, en een stop aan Becky Falls. 
Overnachting in Plymouth of omgeving. 
Dag 5. Tintagel Castle, Pencarrow & Padstow. 
Deze ochtend verder naar Cornwall. Bezoek Cotehele, een mooi Tudor 
huis vol antiek. De prachtige tuinen trekken bezoekers van over hele 
wereld aan. 

Vervolgens het magische Tintagel kasteel, volgens de legend e, de 
geboorte plaats van Koning Arthur en ook gekend als huis van Merlijn, 
de tovenaar. Tintagel is een van de meest inspirerende en romantische 
plekjes in Groot-Brittannië. 
Verder naar Pencarrow, huis van de Molesworth-St.Aubyn familie. Dit 
is zéker geen museum, maar een écht levendig huis waar speelgoed van 
de kleinkinderen kan rondslingeren, zoals bij u misschien ook wel eens 
kan voorvallen. Deze prachtige residentie is dan ook nog steeds bewoond. 
Na lunch, rijden we verder naar het pittoreske vissersdorpje Padstow. 
Hier moet u zeker de lokale delicatesse proeven, een Cornish ijsje. 
Overnachting in Penzance/Falmouth regio. 
Dag 6. St. Ives en St. Michael’s Mount. 
Na het ontbijt, een rit naar St. Ives een oud vissersdorp met smalle 
steegje s en gezellige, lekkere visrestaurants. Heel wat artiesten toeven 
hier en heel wat kunstgaleries zijn te bezoeken alsook de prestigieuze 
Tate Gallery. Geniet hier zeker van de lekkere dagverse zeevruchten of 
een traditionele Fish & Chips. 
Na Lunch, verder naar St. Michael’s Mount, waar volgens de legende 
de aartsengel Michael verscheen. Dit rotsachtige woeste eiland heeft 
een middeleeuws kasteel en een kerk die bij laag tij te voet kunnen bereikt 
worden. 
Overnachting in Penzance/Falmouth regio. 
Dag 7. De Trebah Tuinen en St. Mawes. 
Deze ochtend start met een bezoek aan de Trebah Tuinen. Prachtige 
watervalle n, exotische tuinen, een privaat strandje aan de Helford rivier, 
meer dan 100 jaar oude rododendrons, … 
Nadien naar het gezellige vissersdorp St. Mawes, waar lunch. Hier vindt 
u ook St. Mawes Castle, een prachtig voorbeeld van Tudor militaire 
architectuu r, gebouwd door Koning Henry VIII. 
We rijden verder door naar het pittoreske Newquay. 
Overnachting in Penzance/Falmouth. 
Dag 8. Cornwall - Devon (Bideford, Barnstaple). 
We verlaten Cornwall en rijden noordwaarts langs de mooie kustlijn met 
stop in Newquay. Verder duiken we nogmaals de geschiedenis in met 
de legende van Koning Arthur, zijn kasteel en de kusten die zoveel 
schrijver s geïnspireerd hebben. 
Eens voorbij Bude komt u aan in noord Devon. Maak zéker een stop in 
Clovelly, waar destijds de verslagen Spaanse Armada aanspoelde en er 
een rovernest maakte. Daarna verder langs de mooie kustlijn met uit-
gestrekte stranden tot Bideford en Barnstaple. 
Breng ook een bezoekje aan Westward Ho! , Hartland Point en het gezel-
lige dorpje Appledore. 
Overnachting in Bideford of Barnstaple.

15. 11-daagse zuidelijk Engeland, Devon en Cornwall 
 
Deze 11-daagse rondrit met eigen wagen leidt u door prachtige natuurgebieden in het zuidwesten van Engeland. 
Vroeger een totaal onbekend gebied, maar tegenwoordig klinken namen als Stonehenge, Torquay, St. Ives en 
Tintagel wel heel bekend in de oren. 
Nieuw: Dit programma werd nu uitgebreid met 2 extra nachten noordelijk Devon.



Dag 9. Exmoor National Park. 
Na het ontbijt heeft u de kans een van de mooiste Nationale Parken in 
Engeland te ontdekken: Exmoor National Park. Prachtige ongerepte 
natuur met veel woeste heidegronden en kabbelende beekjes. Misschien 
wenst u wel deel te nemen aan een heuse Exmoor Safari? 
Deze streek is ook gekend bij de liefhebbers van lekker eten, vooral 
schaaldieren aan de kusten. U kan er een Seafront Dining Adventure 
boeken of ga de bekende Porlock Bay oesters proeven in Locanda on 
the Weir, een prachtig hotel/restaurant aan een idyllische kade in het 15de 
eeuwse haventje. 
Overnachting in Bideford of Barstaple. 
Dag 10. Somerset - Southampton/Portsmouth. 
Vandaag rijden we doorheen Somerset richting Southampton/ 
Portsmouth, een streek gekend voor de cider productie. Doe de tour van 
Burrow Hill Cider langs de vele boerderijen die cider maken. Proeven 
hoort hier uiteraard bij. Verder richting Southampton kan u Uppark House 
& Gardens bezoeken, hoog in de South Downs. 
Overnachting in Southampton/Portsmouth regio. 
Dag 11. Afscheid van deze mooie route. 
Na het ontbijt, verder langs de zuidkust van Engeland, richting Dover 
waar overtocht naar Calais. 

In onderstaande prijzen is begrepen: 
• 10 nachten in gekozen type accommodatie,  

dubbel of twin of single mits supplement 
• 10 x Engels ontbijt 
• Lokale taksen en Belgische BTW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niet inbegrepen: 

• Transport naar/van Engeland + eventuele huurwagen 

• Inkomgelden en excursies 

• Middagmalen, avondmalen en dranken 

• Persoonlijke uitgaven 

• Verzekeringen

2022 Verblijf in B&B  Verblijf in hotel 3*  Verblijf in hotel 4* 
maart € 660 € 960 € 1.135 
april € 660 € 1.060 € 1.220 
mei € 660 € 1.130 € 1.235 
juni € 660 € 1.145 € 1.300 
juli € 660 € 1.200 € 1.475 
augustus € 660 € 1.250 € 1.525 
september € 660 € 1.005 € 1.300 
oktober € 660 € 1.005 € 1.160 
november € 660 € 985 € 1.245 
Supplement single € 350 € 525 € 795 

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Engels ontbijt inclusief 
Kind: tot 4 j gratis. Vanaf 4 j tot 13 j: 50% korting. Vanaf 13 j: tarief volwassene 

Zuidelijk Engeland, DEVON & CORNWALL 
Een 11-daagse Self Drive Tour

Bovenstaande programma’s geven de meest gevraagde en populairste routes weer, maar uiteraard kan u zélf uw 
eigen route uitstippelen. U bepaalt zelf in welke streek of stad u wenst te overnachten. U kiest zelf waar u logeert in 
een B&B, waar in een hotel of misschien logeert u wel ergens een nachtje in een Manor of kasteel. 
Kortom, u creëert zelf uw ideale rondreis! 
Uw reisagent zal ons uw programma overmaken. Wij kijken na wat mogelijk is, geven tarieven en eventueel goede 
alternatieve n en tips.

16. Stel zelf uw pakket samen! 



Ierland 
Brussel-Dublin met Aer Lingus, de nationale luchtvaartmaatschappij van Ierland 
Brussel-Belfast: Aer Lingus tot Dublin en dan trein of autocar of huurwagen 
Amsterdam-Belfast (City Airport) met KLM 
Cherbourg-Dublin met Irish Ferries (nachtboot) 
Calais -Dover + Pembroke Rosslare met P&O en Irish Ferries 
 
Engeland 
Vluchten uit Brussel naar diverse bestemmingen in Engeland: Brussels Airlines en British Airways 
Calais-Dover: P&O Ferries 
Duinkerke-Dover: DFDS Seaways 
Rotterdam-Hull: P&O Ferries 
IJmuiden-Newcastle: DFDS Seaways 
 
Schotland 
Brussel-Edinburgh met Brussels Airlines 
Amsterdam-Edinburgh met KLM Ferries: DFDS Seaways uit IJmuiden en P&O Ferries uit Rotterdam 
 
De Kanaaleilanden 
Beste oplossing is momenteel nog steeds ferryovertocht met Condor Ferries uit St. Malo naar Jersey en/of Guernsey.          
 
 
 
 
Huurwagens 
Op alle bestemmingen bieden we huurwagens aan. 
Minimumleeftijd is 25 jaar, maximum 79 jaar. Minstens 1 jaar beschikken over een rijbewijs.  
De hoofdbestuurder moet verder beschikken over een geldige credit card, als waarborg voor de wagen. 
 

In de uitgewerkte programma’s “Autorondreizen” is begrepen: 
• Aantal overnachtingen volgens programma (in dubbel, of twin) 
• Aantal ontbijten volgens programma (Iers, Schots, Welsh, Engels, continentaal,..) 
• Reisroute (Geen roadbook !) 
• Lokale taksen en (eventueel) BTW 
 
Niet inbegrepen (behalve zo expliciet vermeld): 
• Eventuele huurwagen (vraag onze prijzen en voorwaarden) en daaraan gekoppelde kosten zoals brandstof, , 
• verzekeringen, waarborg, parkeerkosten, e.d. 
• Niet vermelde maaltijden 
• Ingangstickets bezienswaardigheden 
• Dranken en persoonlijke uitgaven 
• Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage) 
• Transport naar/van bestemming  (Ierland, Engeland, Schotland, Wales, Kanaaleilanden, ...) 
• Eventuele fooien, kruier, ... 
 
Annuleringskosten Self Drive Tours, Hotel only en Reizen A la Carte: 
• Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 50 
• Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 25% van de reissom 
• Vanaf 30 dagen voor afreis tot 15 dagen voor afreis: 50% van de reissom 
• Vanaf 14 dagen voor afreis tot 8 dagen voor afreis: 75% van de reissom 
• Vanaf 7 dagen voor afreis tot de dag van vertrek: 100% van de reissom 
• No Show: 100% van de reissom. 
 
In bepaalde gevallen kan de annuleringskost hoger liggen dan hierboven opgegeven percentage of kost. 
Dat kan uitzonderlijk indien bij de reservering opgegeven wordt dat de reis of een gedeelte ervan “non-refundable” is of 
een hogere annuleringskost heeft. Wanneer tickets uitgegeven zijn, is de aanuleringskost onmiddellijk 100%.

TRANSPORT naar/van bestemming en HUURWAGENS 



  
 
BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ENKELVOUDIGE REISDIENSTEN OF 
1 SOORT REISDIENST 
 
Artikel 1: Bevoegdheden 
Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uit-
drukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dien-
stverleners en organisator. 
 
Artikel 2: Prijs 
1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder 
voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 
2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten . 
3. Dossiers op aanvraag kunnen onderworpen worden aan dossierkosten. 
 
Artikel 3: Betalingen 
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en 
zonder korting.  
2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 
10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.  
 
Artikel 4: Formaliteiten 
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten 
die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld. 
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet 
door hun ouders vergezeld worden, dienen een document voor te leggen, waarop de 
ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst 
en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie 
doorbrengen en hun adres in België. 
 
Artikel 5: Uurregelingen 
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er 
rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.  
 
Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger 
1. Behoudens de door de organisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemid-
delaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom. 
De kosten voor individuele annulering voor de enkelvoudige reisdiensten of 1 reisdienst 
bedragen (behalve zo anders vermeld bij reservering): 
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 80 per dossier  
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis: 25% van de totale reissom 
Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis: 50% van de totale reissom 
Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor afreis: 75% van de totale reissom 
Vanaf 7 dagen tot de dag van afreis: 100% van de totale reissom 
No show: 100% van de totale reissom 
Annuleringskost uitgeschreven tickets bedraagt 100%. 
2. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van werkelijke 
kosten, naast de normale prijs aanpassing.  
 
Artikel 7: Klachtenregeling 
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, 
is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.  
 
VERKORTE PRIVACY VERKLARING 
Uw persoonsgegevens worden door Rik Coppens verwerkt voor klantenbeheer op basis 
van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of 
gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -di-
ensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. In-
dien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat 
het ons dat mee te delen op info@belcotravel.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen 
welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. 
Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens 
aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw 
gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@belcotravel.com. Bent u het niet eens 
met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevens-
beschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brus-
sel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.belcotravel.com. 
 
 
 

  
 
 
 
Artikel 1: Prijzen 
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke 
materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, 
ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen 
betaald worden 
2. De prijs is aangeduid per persoon, behalve indien specifiek anders vermeld. 
3. De prijzen bevatten alle items, opgegeven in de prijsofferte. Meestal is dat transport 
H/T (al dan niet bagage inbegrepen), luchthaventaksen (zo van toepassing), overnachtin-
gen (meestal met ontbijt of zoals voorzien in het programma), mogelijke uitstappen en/of 
inkomgelden, lokale taksen, BTW. Bij reservering worden alle inbegrepen items nogmaals 
opgesomd. 
4. Niet-inbegrepen zijn o.m. kosten voor Reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle 
persoonlijke uitgaven, niet vermelde maaltijden, fooien, uitstappen/inkomgelden die niet 
uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan. 
5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven 
zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 
6. Aan dossiers op aanvraag zijn geen kosten verbonden. 
7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma worden geen kosten gerek-
end. 
8. De prijzen zijn berekend op basis van  
a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 
31.12.2021 bekend waren. De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, 
indien de koers van het Britse Pond hoger is t.o.v. de Euro, in vergelijking met datum 
31.12.2021. 
b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toe-
stand op datum van de te koop aanbieding. 
c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze 
vervoerprijs op basis van de datum van de te koop aanbieding. 
9. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-
overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terug-
betaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald. 
 
Artikel 2: Formaliteiten 
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de 
te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden 
medegedeeld. 
2. De reiziger is steeds verantwoordelijk voor de nodige persoonlijke documenten om te 
reizen. Bvb. een geldige identiteitskaart of geldig Internationaal Paspoort, al dan niet met 
een visum. 
3. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet 
door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de oud-
ers hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst 
en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie 
doorbrengen en hun adres in België. 
4. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de spec-
ifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel 
zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele ver-
antwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het 
meenemen van huisdieren. 
 
Artikel 3: Bagage 
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage 
van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het 
onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest 
aan de begeleidend medewerker gevraagd. 
 
Artikel 4: Dienstregeling 
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er 
rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen wor-
den. 
 
Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger 
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum 
van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle 
bedragen zijn aangeduid per persoon. 
2.1. De kosten voor individuele annulering bedragen (behalve zo anders vermeld bij de 
reservering): 
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: € 80 per dossier  
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis: 25% van de totale reissom 
Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis: 50% van de totale reissom 
Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor afreis: 75% van de totale reissom 
Vanaf 7 dagen tot de dag van afreis: 100% van de totale reissom 
No show: 100% van de totale reissom 
Annuleringskost uitgeschreven tickets bedraagt 100%. 
2.2. De kosten voor annulering van een groep bedragen (behalve zo anders vermeld bij 
de reservering): 
Tot 45 dagen voor afreis: Geen kosten 
Vanaf 45 dagen voor afreis tot 31 dagen voor afreis: 10% van de totale reissom 
Vanaf 31 dagen voor afreis bedraagt de annuleringskost 100% van de totale reissom. 
Individuele annuleringen: Vanaf 31 dagen voor afreis 100% van de totale reissom. 
Indien door individuele annulering(en) zou blijken dat de groep in een hogere prijscate-
gorie terecht komt (door minder deelnemers), zal bovenop de annuleringskosten ook het 
prijssupplement voor de hogere prijscategorie gerekend worden. 
Annuleringskost uitgeschreven tickets bedraagt 100%. 
3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de werkelijke 
kosten die aan de wijziging verbonden zijn, naast de normale prijsaanpassing.  
Eens een ticket uitgeschreven (vliegtuig, trein, schip, …) kunnen de wijzigingskosten 
zelfs oplopen tot 100%. 

 
 
 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons 
bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen 
in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmid-
dellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld. 
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats. 
 
Artikel 7: Klachtenregeling 
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte 
te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakke-
treis-overeenkomst. 
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indi-
enen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin 
duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. 
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen wor-
den, is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.  
 
VERKORTE PRIVACY VERKLARING 
Uw persoonsgegevens worden door Rik Coppens verwerkt voor klantenbeheer op basis 
van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of 
gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -di-
ensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. In-
dien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat 
het ons dat mee te delen op info@belcotravel.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen 
welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. 
Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens 
aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw 
gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@belcotravel.com. Bent u het niet eens 
met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevens-
beschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brus-
sel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.belcotravel.com. 
 
 
 
EXTRA BIJZONDERE VOORWAARDEN 
“De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden 
die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, 
en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis 
genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken waarin wordt 
gewaarschuwd dat reizen momenteel worden afgeraden 
(https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart dan ook volledig op de hoogte te 
zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van 
zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken”. 

Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van BelcoTravel & Tours www.belcotravel.com

 
BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN ORGANISATOR BELCOTRAVEL & TOURS BV
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