
 A’pen Turnhout Heist Gent Leuven Herentals Hasselt
OPHAALUUR 15.30 14.30 14.30 16.15 14.00 15.00 14.30

DAG 1
Vertrek te Herentals richting Zeebrugge/Rotterdam waar we de ferry 

nemen naar Hull. Avondmaal aan boord wordt voorzien. Overnachting.

DAG 2
Na ons ontbijt aan boord van de ferry rijdt de bus ons weer aan land 

en zetten we koers naar Edinburgh, waar we vanavond inchecken in 

ons hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 3
Vandaag verkennen we Edinburgh. Op onze tocht door het centrum 

bezoeken we uiteraard Edinburgh Castle, één van de beroemdste 

kastelen ter wereld waar ook de Schotse ‘Crown Jewels’ en de ‘Stone 

of Destiny’ liggen. Vanavond wonen we de ‘Spirit of Scotland Show’ bij 

in The Jam House. Een show waardoor je trots wordt in Schotland te 

zijn. Daarna terug naar ons hotel. 

DAG 4
Na het ontbijt trekken we meer noordwaarts richting Aviemore, waar 

we vanavond zullen overnachten. Onderweg genieten we van enig 

mooie landschappen en bezoeken we het prachtige House of The 

Binns. We zijn er getuige van de rijke collectie schilderijen, meubels 

en porselein. Ook een wandeling naar de toren is een must, je geniet 

er van een panoramisch zicht over de regio. Na ons bezoek rijden 

we door naar ons hotel. We worden er ontvangen door een live 

doedelzakspeler en blijven er drie nachten.

DAG 5
In de voormiddag krijgen we een demonstratie van een schapenherder. 

Zijn hond toont ons zijn werk in één van de mooiste Schotse 

landschappen. Later stappen we binnen in een whisky distilleerderij. 

We krijgen een rondleiding van het gerst tot de eiken vaten. Een 

glaasje proeven hoort er vanzelfsprekend ook bij.  

DAG 6
Twee grote bezienswaardigheden staan vandaag op de planning. Elgin 

Cathedral moet ooit één van de mooiste kathedralen van Schotland 

geweest zijn. Gebouwd in 1224 en platgebrand in 1390. Na de 

Reformatie verviel de kathedraal tot een ruïne. Helemaal géén ruïne 

is Duff House, een groots klassiek landhuis dat werd gebouwd in de 

vroege 18e eeuw. Het wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk 

van architect William Adam en is één van de belangrijkste gebouwen 

in Noord-Schotland.

DAG 7
Eerste halte vandaag is Urquhart Castle, één van de grootste kastelen 

in Schotland. Het kwam in verval in 1689 en werd drie jaar later 

opgeblazen om te voorkomen dat mensen er nog in zouden wonen. 

De meeste overblijfselen, waaronder de toren, dateren uit de 16e 

eeuw. Later vandaag staat een cruise op het meer van Loch Ness op 

het programma. Ziet u iets merkwaardigs aan het wateroppervlak? In 

de late namiddag gaat het door naar ons hotel in de omgeving van 

Glasgow voor avondmaal en overnachting.

DAG 8
We starten onze dag met een verkenningstour in Glasgow. Bij onze 

kennismaking met deze stad is een inkomticket voor Stirling Castle 

inbegrepen. Een imponerende ligging en een indrukwekkende 

architectuur zorgen voor de majestueuze uitstraling. 

DAG 9
Na het ontbijt checken we uit en rijden we door de Schotse 

landschappen weer richting Hull, waar we inschepen op de ferry. We 

genieten er van ons avondmaal en de laatste overnachting. 

DAG 10
’s Ochtends aankomst in Zeebrugge/Rotterdam. Na het ontbijt rijden 

we van de ferry en zetten we weer koers naar Herentals. Thuiskomst 

rond de middag.

HOTELS
half pension
Tijdens onze rondreis verblijven we in 4*-hotels in de omgeving van Edinburgh, 
Aviemore en Glasgow. De kamers zijn voorzien van alle comfort en hebben elk 
een eigen badkamer. 

Logies op de ferry zijn voorzien in een binnencabine met stapelbed. Andere 
kajuiten zijn beschikbaar op aanvraag en mits een meerprijs.

AFREIS: 1 OKTOBER 2018
Prijs per persoon:  € 1590,-
Toeslag single: € 395,-
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10 DAGEN   SCHOTLAND HIGHLIGHTS & HIGHLANDS

Inkomgelden 
inbegrepen


