Schotland 4Kids

Vanaf
€ 1.295
p.p.

11-daagse fly & drive
inclusief vluchten

Meer info bij uw reisagent of op www.imagine4kids.be

V.U. ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 – b4, 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1:
Brussel - Edinburgh
Rechtstreekse lijnvlucht met SN Brussels Airlines naar Edinburgh. Bij aankomst overhandiging van de huurwagen. Rit naar uw
hotel voor de overnachting.
Dag 2:
Edinburgh
Begin uw Schotland ervaring met een bezoek aan Edinburgh, de stad met twee gezichten. De Oude Stad met zijn kleine straatjes
en enge huizen en de Nieuwe Stad die dateert uit 1800 met zijn elegante gebouwen in Georgiaanse stijl. De meest gekende
bezienswaardigheden zijn het kasteel, het Royal Britannia Yacht en Holyrood Palace.
Optioneel: ontmoeting met roofvogels in de valkerij van het kasteel Dalhousie.
dag 3:
Edinburgh - St.Andrews - Perthshire (+/- 65km)
Ontbijt en vertrek naar Perthshire. Onderweg, ontdekking van het pittoreske St.-Andrews gelegen aan zee met zijn middeleeuws
stadscentrum en schilderachtig kasteel. In de omgeving kunt u het Schotse nucleaire commandocentrum, gevestigd in een 40m
diepe
bunker tussen St. Andrews en Anstruther, bezoeken. Verder rit naar Perth, een Romeinse nederzetting gesticht in de 1ste eeuw
aan de oevers van de rivier de Tay. Installatie in uw hotel en overnachting.
dag 4:
Perthshire
Ontbijt. Vandaag kunt u optioneel per 4x4 een bergsafari maken (duur: 2u.30min.). Met uw ranger uitgedost in de traditionele
kilt ontdekt u de natuur, de cultuur, de geschiedenis en het adembenemende landschap van de Schotse Hooglanden langsheen
ongerepte wegen. Met een beetje geluk kunt u het beroemde Edelhert, de nationale jachtvogel de Schotse Sneeuwhoen, de
Sneeuwhaas of de Steenarend spotten. Onderweg stop in een traditionele berghut met thee, koffie, Kenmore Shortbread en een
glaasje whisky met prachtige uitzichten op de bergtoppen. Terugkeer naar uw hotel en overnachting.
dag 5 :
Perthshire - Pitlochry - Inverness (+/- 180km)
Rit naar Inverness, de hoofdstad van de Hooglanden. Onderweg, stop in Aviemore en bezoek aan het Cairngorm Nationaal Park,
een zeer belangrijk wildreservaat. Een kabelspoor brengt u langs de flank van de Cairn Gorm naar het hoogste winkel- en
restaurantcomplex van Groot-Brittanië. Een van de grootste trekpleisters van dit park is de roedel grijze
wolven die u kunt observeren vanuit de auto of te voet. Verder naar Inverness voor de overnachting in uw hotel.
dag 6 :
Inverness
Mogelijkheid tot een optionele bootsafari vanuit Cromarty. Tijdens deze excursie ontdekt u het wildleven in Moray Firth (2u.).
Met wat geluk kunt u dolfijnen, bruinvissen, zeehonden en een dwergvinvis spotten. Terugkeer naar uw hotel voor de
overnachting.
dag 7:
Inverness - Glencoe (+/-130 km)
Ontbijt en stop aan het bezoekerscentrum van Culloden. Culloden is een veengebied op een winderige hoogte en decor van de
laatste veldslag die op Schotse bodem werd uitgevochten. De opening van het bezoekerscentrum eind 2007 veranderde het
slagveld in een niet te missen bezienswaardigheid. U gaat op een interactieve reis door de veldslag, u ontmoet Schotse en
Engelse strijders en gaat daarna uitgerust met een audiogids zelf op het slagveld. Verder rit naar Glencoe. Aankomst in uw hotel,
onthaal en overnachting.
dag 8:
Glencoe
Ontbijt en optionele uitstap met de stoomtrein van Harry Potter. Tijdens deze treinrit, met vertrek uit Fort William, rijdt u langs
spectaculaire panoramische uitzichten, de hoogste berg van Schotland Ben Nevis, de viaduct van Glenfinnan (gekend uit Harry
Potter) en het dorpje Arisaig. Het visserdorp Mallaig is het eindstation. Terugkeer naar Fort William per trein. Overnachting in uw
hotel te Glencoe.
dag 9:
Glencoe - Loch Lomond - Trossachs (130km)
Vandaag gaan we het mysterie van Loch Ness en zijn befaamde monster ophelderen. Op de oevers van Loch Ness bevindt zich
het grootste kasteel van Schotland en het is een uitstekende plaats om de diepe wateren van Loch Ness te bewonderen. Dit
kasteel dateert uit de 14de eeuw en werd in 1692 door de Jacobieten verwoest. U kunt optioneel genieten van een cruise (1u.)
op het meer van Loch Ness (vertrek vanuit Fort Augustus).
Verder rit naar het natuurgebied van de Trossachs. Installatie in uw hotel en overnachting.
dag 10:
Trossachs
Ontbijt en verkenning van het natuurgebied. Er is een waaier aan activiteiten zoals wandelingen, kanoën, fietstochten,
boottochten... Overnachting in uw hotel.
dag 11:
Trossachs - Edinburgh - Brussel (+/- 100 km)
Ontbijt en rit naar de luchthaven van Edinburgh. Eventueel kunt u nog even stoppen in Glasgow. Inleveren van de huurwagen en
check-in voor uw retourvlucht naar Brussel.
11 dagen/10 nachten - Prijs per persoon
Vertrek 2018
Hotels 3*
Prijs kind -12j.*
Hotels 4* Prijs kind -12j.*
01/01-30/04
€ 1.295
€ 566
€ 1.645
€ 745
01/05-31/05
€ 1.445
€ 645
€ 1.879
€ 859
01/06-30/06
€ 1.545
€ 710
€ 2.020
€ 950
01/07-31/08
€ 1.730
€ 795
€ 2.295
€ 1.085
01/09-30/09
€ 1.545
€ 710
€ 2.020
€ 950
01/10-31/10
€ 1.445
€ 645
€ 1.879
€ 859
01/11-20/12
€ 1.295
€ 566
€ 1.645
€ 745
* kind -12 jaar in een kamer met 2 volwassenen. Maximum 1 kind per kamer. Vliegticket incl.
Imagine More
• U kunt vooraf het volgende excursiepakket bijboeken. Dit excursiepakket kunt u steeds aanpassen
naar uw wensen. Meer info bij uw reisagent. 200 euro per volwassene. 105 euro per kind (5-11 jaar).
• Dag 4: 4x4 off road safari met Engelstalige chauffeur (duur: 2u.30min.).
• Dag 6: bootsafari in Moray Firth in internationaal gezelschap met Engelstalige gids (duur: 2u.).
• Dag 6: boottocht op Loch Ness Freedom cruise in internationaal
gezelschap (duur: 1u. varen + 1u. bezoek aan het kasteel van Urquhart).
• Dag 8: The Jacobite stoomtrein van Harry Potter - 2de klasse heen en terug
Fort William - Mallaig - Fort William.

Inbegrepen
• Rechtstreekse SN Brussels Airlines vlucht
naar Edinburgh in L-klasse.
• 10 overnachtingen in de vermelde hotels
met ontbijt.
• Ophalen en inleveren van de wagen op de
luchthaven.
• Huurwagen op basis van een Opel Insignia
of gelijkwaardig.
• Huurwagen met onbeperkt aantal
kilometers en CDW-verzekering.
• Nederlandstalige reisgids.
• Luchthaventaksen en fuel.
• Documentatiemap per kamer.

Niet inbegrepen
• Persoonlijke uitgaven: dranken en
maaltijden.
• Brandstof voor de huurwagen.
• De excursies (zie Imagine More).
• Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
• Verhoging eventuele luchthaventaks of
brandstoftoeslag.

