SCHOTLAND: SELF DRIVE TOURS 2021
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 hotels 3* en ook hotels 4*.
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 landschappen. 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 landschappen van de Hybriden Eilanden. Overnachting op het eiland Skye.
Dag 4: Loch Ness & Inverness.
Rij oostwaarts naar Eilean Donan Castle, een van de meest gefotografeerde 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 Highlands. 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.

Deze 8-daagse rondreis kan uiteraard nog verlengd
worden 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.

8-Daagse Self Drive Tour “Klassiek Schotland”

Mix van 4n in hotels 3* en 1n in kasteel of Manor en 2n B&B of Gueshouse
2021
januari t.e.m. april
mei
juni
juli
augustus

Dubbel of twin Single suppl.
€ 830
€ 650
€ 890
€ 670
€ 905
€ 700
€ 925
€ 710
€ 1.020
€ 800

Kind 3j - 12j
RQ
RQ
RQ
RQ
RQ

september

€ 905

€ 885

RQ

oktober t.e.m. december

€ 830

€ 630

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”
7 nachten in hotels ***

2021
januari t.e.m. april
mei
juni
juli
augustus

Dubbel of twin Single suppl.
€ 665
€ 425
€ 735
€ 465
€ 775
€ 510
€ 835
€ 540
€ 935
€ 625

Kind 3j - 12j
RQ
RQ
RQ
RQ
RQ

september

€ 800

€ 615

RQ

oktober t.e.m. december

€ 690

€ 425

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 ****

2021
januari t.e.m. april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober t.e.m. december

Dubbel of twin Single suppl.
€ 910
€ 725
€ 1.015
€ 800
€ 1.070
€ 850
€ 1.095
€ 860
€ 1.250
€ 1.005

Kind 3j - 12j
RQ
RQ
RQ
RQ
RQ

€ 1.080

€ 840

RQ

€ 945

€ 740

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

BELCO TRAVEL
& TOURS Lic. 5745

Eventuele vluchten, huurwagen, ferries en ingangsgelden zijn niet inbegrepen

