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PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1 en 2: HEENREIS - 
EDINBURGH 
Naargelang het budget kiezen we 
voor een vijf- of zesdaagse reis en 
varen met een heuse cruiseboot 
vanuit Zeebrugge naar Hull of van 
IJmuiden naar Newcastle. 
Avondmaal en ontbijt in het 
restaurant aan boord (optioneel) en 
overnachting in comfortabele 
vierpersoonscabines. 
Na aankomst gaat het richting 
Edinburgh. 
Indien voor P&O Ferries werd 
gekozen houden we een korte 
stop in de omgeving van Carlisle of 
rijden zo vlug mogelijk door naar 
de World Heritage Site in New 
Lanark voor een bezoek aan Robert 
Owen’s Village.
Het verblijf kan zowel in Stirling als 
in Edinburgh en het verdere 
programma wordt in functie 
hiervan ingevuld.
Indien de overtocht via Newcastle 

ferry te halen. Indien we met P&O 
varen vertrekken we reeds 
’s morgens naar Hull, via Newcastle 
of Carlisle, met een blitzbezoek 
aan het beroemde Gretna Green. 
Na het avondmaal aan boord, nog 
een afscheidsparty vooraleer de 
kajuiten te vervoegen en
’s anderendaags komen we fris aan 
in IJmuiden of Zeebrugge.

EXTRA DAG: 
STIRLING - LOCH LOMOND

‘s Morgens vertrekken we naar 
Stirling voor een bezoek aan het 
monumentale Stirling Castle, tenzij 
voor een bezoek aan Glasgow 
wordt gekozen rijden we na de 
lunch naar het National Park van 
Loch Lomond voor een korte 
wandeling langs de schilderachtige 
oevers en eventueel een cruise op 
het uitgestrekte meer. Ten slotte 
keren we via Glasgow terug naar 
Edinburgh.

Story’-museum gaat dat een 
levendige kijk geeft op het 
plaatselijke leven van de vorige 
eeuw tot WOII en/of het nabij 
gelegen Writers’ Museum. We 
houden in elk geval nog wat vrije 
tijd over voor shopping in Princess 
Street vooraleer terug te keren naar 
het verblijf, tenzij die activiteit voor 
de dag erop wordt voorzien. ‘s 
Avonds misschien een ghoastwalk 
om het lugubere verleden van de 
stad te ontdekken.

Dag 4 en 5: EDINBURGH - 
TERUGREIS
De geheimen van Schotlands 
nationale drank worden 
geopenbaard in het zeer 
interessante Whisky Heritage Centre 
op de Royal Mile. 
Maar je kan even goed kiezen voor 
een bezoek aan de Camera Obscura 
of zelfs het koninklijke jacht 
Britannia. 
Na de lunch moeten we echter 
terug naar Newcastle om er onze 

uw voorkeur genoot, rijden we 
rechtstreeks naar Edinburgh waar 
we reeds in de vroege namiddag 
aankomen en al vlug met een 
eerste bezoek kunnen starten. 
In de vooravond transfer naar de 
jeugdherberg, het hotel of de 
gastgezinnen.

Dag 3: EDINBURGH
Ontdekking van de oude stad met 
uiteraard een bezoek aan het 
imposante Edinburgh Castle en 
een wandeling langs de Royal Mile 
naar St Giles Cathedral en de 
Chapel of the Thistle. Of naar het 
Real Mary Kings Close om er 
geconfronteerd te worden met het 
armoedig bestaan tijdens de vorige 
eeuwen. 
Na de lunch zijn we op het spoor 
van het dramatische leven van 
Mary, Queen of Scots, met 
mogelijks een bezoek aan Palace of 
Holyroodhouse en John Knox 
House. 
Tenzij je liever naar het ‘People’s 


