Van 3 tot 9 mei 2022,
de reis voor lezers en abonnees van

gaat naar

SCHOTLAND
Uiterste inschrijvingsdatum 03 februari 2022

Spectaculaire landschappen, een rijke geschiedenis en een zeer
gevarieerd plattelandsleven.

Dinsdag 3 mei:
•
Afspraak op Brussels Airport Zaventem om 12:00 voor de check-in balie van de vlucht
SN2063 met vertrek om 14:35 richting Edinburgh.
•
Aankomst rond 15:15 met ontvangst door onze lokale gids die de groep gedurende de
hele reis zal begeleiden. Kort bezoek aan Edinburgh.
•
Bus transfer richting het hotel.
•
Check-in in het Stirling Highland hotel.
•
Driegangen diner met koffie en overnachting.
Woensdag 4 mei:
•
Schots ontbijt.
•
Vertrek met de bus richting Stirling om er deel te nemen aan
de veemarkt en de veilingverkoop.
•
Bezoek aan “Old Leckie Farm”. Deze boerderij bevindt zich
op de rand van de stad Stirling. Ze wordt uitgebaat door Alison en
Fergus. Ze hebben meer dan zo’n 800 dieren, waaronder: 300
schapen (Texel en Llyen), een kudde van 60 Limousin runderen, 450
kippen in vrije-uitloop, een groep Tamworth varkens en twee
Highland koeien. De boerderij verkoopt ook eigen producten:
vlees, eieren en salades.
•
Lunch onderweg (1 gerecht)
•
Bezoek aan het Kasteel van Stirling
•
Terugreis naar het hotel. S ‘avonds 3-gangen menu met
koffie en overnachting.

Donderdag 5 mei:
•
Schots ontbijt.
•
Vertrek richting Callander. Bezoek aan de boerderij “Mid
Torrie”, nabij Loch Lomond. Deze boerderij heeft kalfjes, stieren
en 22 Highland koeien (rood, geel, zwart en wit).
•
Achttien hectare is er vrijgehouden voor deze traditionele
runderen. Ze zijn intelligent, makkelijk te onderhouden en niet
bang voor bezoekers. Naast de Highland runderen kunt u ook
genieten van het mooie groene uitzicht.
•
Lunch (1 gerecht)
•
Vertrek richting Loch Lomond gevolgd door een cruise op
het meer.
•
Terugreis naar het hotel, driegangen diner met koffie en
overnachting.
Vrijdag 6 mei:
•
Schots ontbijt.
•
Vertrek naar Forfar. Bezoek aan de Newton boerderij. Deze boerderij
bezit 550 hectaren grond, en gebruikt deze voor de productie van granen,
aardappelen en erwten. Het landgoed omvat ook weiden. Sommige van
deze granen worden gebruikt om whisky te maken. Op een deel van de
boerderij worden Indian Runner eenden gefokt. De acht alpaca's hebben
zich er aangesloten bij een grote familie van 80 Zwatble-, Texel- en Beltexschapen, maar ook 230 lammeren, Black Faces, Texel en Cheviot.
Daarnaast zijn er 55 zoogkoeien en 150 Limousin- en Aberdeen Anguskoeien.
•
Lunch (1 gerecht).
•
De reis gaat verder richting Aberdeen.
•
Bezoek aan Aberdeenshire Highland Beef. U wordt verwelkomd door
Grace, eigenares van de boerderij, gelegen op het platteland van
Aberdeenshire. Op meer dan 160 hectare kweekt ze een kudde van 130
Highland Cows. Ze leven buiten in de winter op de heuvels van de berg “O
Cairn”. Ze zijn niet bang voor stormen, sneeuw of sterke wind... De groene
Schotse omgeving is alles wat ze nodig hebben. Daarnaast verbouwt
Grace gerst om whisky te maken.
•
Aankomst in het Jury’s Inn Aberdeen hotel.
•
S ‘avonds 3-gangen menu met koffie en overnachting.

Zaterdag 7 mei:
•
Schots ontbijt.
•
We steken de Hooglanden over en reizen langs de “Whisky
route”. De whisky maakt al sinds de vroege middeleeuwen deel uit
van het Schotse leven. Het is afkomstig uit het Gaelisch woord
„uisege beatha“ - „brandewijn“. Sinds de 19e eeuw heeft de
wetgeving gewerkt aan een groeiende export van het product
zodra het gedistilleerd is. De Schotse Single Malt Whisky, wordt
gemaakt van gemoute gerst, zuiver Schots water en turf-rook.
De distilleerderijen tonen het volledige productieproces van de
whisky.
•
Bezoek aan een distilleerderij en proeverij.
•
Lunch (1 gerecht).

•
Bezoek aan de Leault Working Farm met een demonstratie hoe de herdershonden aan
de slag gaan. De Farm traint border collies op die de kudden schapen in berggebieden
begeleiden, dichtbij 2.500 stuks vee met voornamelijk „Black Faces“ maar ook een kleinere groep
van „Cheviot-“, „Leicester-“ en „Texel-“ rassen.
•
Aankomst in het Jurys Inn Inverness hotel.
•
S ’avonds 3-gangen menu met koffie en overnachting.
Zondag 8 mei:
•
Schots ontbijt.
•
Vertrek richting Pitlochry.
•
U zult de vistrap bezichtigen, een waterbouwkundig kunstwerk
dat het mogelijk maakt dat de zalmen stroomopwaarts kunnen
zwemmen.
•
Lunch (1 gerecht).
•
Bezoek aan de Moss Side Highland Ponies boerderij, gelegen in
de buurt van Perth. Hier vindt u graanvelden met voornamelijk haver
en gerst. Daarnaast fokken Jean en Willie zo’n 20 Highland pony's met
7 fokmerries, 3 hengsten en verschillende veulens van alle leeftijden.
De boerderij beschikt over zo’n 1250 hectare grond.
•
Aankomst bij DoubleTree by Hilton Queensferry.
•
S ’avonds 3-gangen menu met koffie en overnachting.
Maandag 9 mei:
•
Schots ontbijt.
•
Bezoek aan de Royal Yacht Britannia. Het is de voormalige
Koninklijke Jacht.
Tijdens haar 44-jarige carrière en 968 officiële dienstreizen bij de
Koninklijke Marine reisde het jacht meer dan een miljoen zeemijlen over de hele wereld.
•
Lunch (1 gerecht).
•
Vertrek naar Edinburgh Airport.
•
Check-in rond 14 :00, SN2064.
Vertrek 16.05 naar Brussels Airport Zaventem, aankomst ongeveer 18:45

PRIJS:
Prijs per persoon in een tweepersoonskamer: 1.695€
(Berekend op een minimum van 30 deelnemers)
De prijs is inclusief:
•
De vluchten Brussel – Edinburgh – Brussel met Brussels Airlines
•
Alle transfers
•
De begeleiding door een lokale gids in het Frans en Engels
•
De vermelde hotelovernachtingen, meestal 4* hotels of verglijkbaar.
•
Alle maaltijden vermeld in het programma.
•
De rondreis en bezoeken die in het programma vermeld zijn.
•
Een begeleider vanaf Brussel die FR/NL/EN spreekt.
•
De Belgische BTW.
De prijs is exclusief:
•
Een supplement voor een éénpersoonskamer: €355
•
De maaltijden en dranken die niet vermeld zijn in het programma.
•
De luchthaventaksen, vandaag de dag ongeveer 105 €/persoon.
•
De fooien.
•
Persoonlijke uitgaven en diensten die niet vermeld worden in het programma.
•
Eventuele verzekeringen (zie Praktische informatie).
Voorgestelde verzekeringen (niet-terugbetaalbaar):
 Annuleringsverzekering (niet-terugbetaalbaar) :
€116,50 per persoon in een tweepersoonskamer
€139,00 per persoon in een éénpersoonskamer
Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de
getekende bestelbon en de betaling van het voorschot).
“Effectief”, betekent dat vanaf deze datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal
meebrengen.
In geval van annulering omwille van „niet eerder bestaande medische redenen“ zal u
verzekering u de annuleringskosten terugbetalen (naargelang de voorwaarden).
Niet verzekerd: aanslagen, epidemieën, natuurrampen, betaalde sporten, moedwillige daden,
bestaande niet-gestabiliseerde ziektes, depressieve aandoeningen. De volledige voorwaarden
kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag.


All In verzekering, annulering, bagage en bijstand (niet-terugbetaalbaar):
€138,00 per persoon in een tweepersoonskamer
€165,00 per persoon in een éénpersoonskamer
Bijstand, wanneer u betrokken bent
bij een ongeval ter plaatse moet u meteen contact opnemen met de verzekering om een dossier
te openen. Zij zullen u ook doorverwijzen naar een ziekenhuis in functie van hun internationale
akkoorden en de ernst van het ongeval. De volledige voorwaarden kunt u inkijken bij het
ondertekenen of op vraag.

Belangrijke informatie:
•
Paspoort verplicht voor Belgen dat minstens 6 maanden geldig is na terugkomst
•
In Schotland betaalt men met Britse ponden. Het is aangeraden om deze op voorhand bij
uw bank te bestellen. Ook Mastercard en VISA worden er aanvaard.
•
U moet weten dat Schotland, net als de Scandinavische landen, een dure bestemming is.
Wij hebben er alles aan gedaan om u de beste diensten met de hoogste prijskwaliteit te bieden.
•
Indien de volgorde van het programma wordt gewijzigd door overmacht, zullen we alles
in het werk stellen om de bezoeken vlot te laten verlopen. Indien een bezoek geannuleerd wordt,
zal de organisator zijn uiterste best doen om een alternatief voor te stellen.
•
Momenteel is een Covid Pass verplicht + het invullen van het PLF-formulier 48 uur voor
aankomst + het dragen van een mondmasker volgens lokale verplichtingen.
VOORWAARDEN:
De inschrijving is pas effectief na het terugsturen van de ondertekende bestelbon naar het
kantoor en de betaling van het voorschot.
Het voorschot moet in ons bezit zijn binnen de tien dagen na de inschrijving.
•
Voorschot van € 550 + verzekeringsbedrag (indien gewenst), bij inschrijving
•
Het saldo voor 2 maart uiterlijk op onze rekening.
Annuleringskosten zonder verzekering:
•
Het voorschot is niet terugbetaalbaar
•
100% annuleringskosten vanaf 60 dagen voor vertrek
Fairway Travel behoudt zich het recht om de reservering te annuleren als deze voorwaarden niet
gerespecteerd worden.
Inschrijvingen:
Deelnemen kan door het ingevulde inschrijvingsformulier op te sturen naar:
Fairway Travel (lic. A1766)
Keltenlaan 7 te 1040 Brussel
Email: info@fairwaytravel.be
Tel: 02/762.78.78
Van maandag tot vrijdag vanaf 9:30 tot 13:00 en 14:00 tot 18:00.
Het is mogelijk dat het programma ter plaatse door onvoorziene omstandigheden moet aangepast
worden. In dat geval zal het zover mogelijk bijgewerkt worden.
12 november 2021

