bijlage Rondreis Legendarisch Schotland
Laat u inspireren door Schotland. Ontdek een land boordevol tradities, kastelen, valleien, meren,
festivals en geschiedenis. Ga op zoek naar de mysterieuze legende van het ‘monster’ van Loch Ness.
Luister naar de typerende klanken van de doedelzak. Maak een wandeling door de schitterende Glen Coe
vallei en langs de vele meren en kliffen die de ruige westkust rijk is. Zoek in de gezellige steden naar
souvenirs met de wereldberoemde Schotse ruit of ga af op de klanken van traditionele livemuziek in de
pubs. Ontmoet de trotse bevolking en leer een woordje Gaelisch. Laat uw hart veroveren door
legendarisch Schotland.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden en optionele excursies (per persoon in Britse ponden)
Edinburgh Castle ca. GBP 17
Scone Palace en tuinen ca. GBP 14
Urquhart Castle ca. GBP 9
Blair Athol Distillery ca. GBP 7,50
Glen Coe bezoekerscentrum ca. GBP 6,50
Boottocht Loch Katrine ca. GBP 13,50
Inverewe gardens ca. GBP 10,50
Fooien
Tijdens uw reis zijn er vele personen die voor u klaar staan. Als blijk van waardering kan er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot voor kofferjongens, lokale gidsen etc. voorgesteld worden. Zo hoeft u
tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt uw reisleider voor de hele groep. Dit
bedrag staat los van de fooi voor uw reisleider en chauffeur. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel
gebruikelijk. Als u tevreden over hen bent, kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven.
Dit zal zeker op prijs gesteld worden.
Genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere
bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.
MOBILITEIT
Wilt u een (groeps)rondreis boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie dient te
beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken
veel gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar u in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig,
eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein
etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als
zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is,
in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen zijn dan ook niet geschikt
voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u uw
situatie toelichten, neem dan altijd contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. Ook u bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u rekening te houden met uw
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houd u aan het door de chauffeur/ reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor
dat u op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u
irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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