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WELKOM
Gallia is dé specialist in groene vakanties. Gallia biedt u in Groot-Brittannië, 
Ierland, Scandinavië, Finland en Ijsland onvergetelijke verblijfsvakanties en 
rondritten aan. Met ruim 25 jaar ervaring mogen wij stellen dat we een diep-
gaande kennis hebben van deze bestemmingen en er u de meest geschikte 
vakantieformules aanbieden. Wij kennen deze onvergetelijke landen door en 
door. Dat maakt dat onze reizen goed uitgebalanceerd zijn met aandacht voor 
de bezienswaardigheden, de natuur en de mensen. 

Ontdek
Het is ongetwijfeld dé geschikte titel voor deze brochure. Op alle geselec-
teerde bestemmingen is er heel wat te ontdekken en te beleven. Een mooi 
stukje ruwe natuur, uitzonderlijke panorama’s, een mooi kasteel. Toch liever 
een bruisende stad met gastvrije pubs, charmante hotelletjes… of beide? 
Op een rondreis door onze groene bestemmingen komt u het allemaal tegen. 
En voor de liefhebbers: gekruid met een flinke portie cultuur en architectuur.

Blader en ontdek
Blader door onze brochure. Ontdek de vele mogelijkheden die we dit jaar voor 
u hebben samengesteld. U kunt de verschillende transportmodules (vluchten, 
overtochten, huurwagens) en de vele accom modaties ook vrij combineren en 
zo in functie van uw budget uw eigen vakantie samenstellen.

De reisagent, uw beste adviseur
Wij raden u ten stelligste aan om uw Gallia-vakantie te reserveren via  
de reisagent. Dat kost precies hetzelfde of zelfs minder dan een rechtstreekse 
boeking via het internet. Onze reisagenten hebben voor u een antwoord op 
uw vragen en geen enkele service evenaart een persoonlijke service! 
Uiteraard kan u ook boeken via www.gallia.be en uw verdere reis documenten 
laten afhandelen door de gespecialiseerde reisagent.

Via het internet
U blijft graag op de hoogte van onze reisweetjes, promoties en nieuwtjes? 
Registreer u op www.gallia.be/newsletter en u ontvangt vanaf nu onze news-
letter in uw mailbox.

Wij hopen dat u in onze brochure uw gading vindt en wensen u alvast veel 
vakantiepret.
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ASSISTANCE PERSONEN
• vergoeding van de nabehandelingskosten in Belgie tot   
 6.250€/persoon
• opsporings- en reddingskosten tot 6.250€/persoon

ASSISTANCE VOERTUIGEN
• pechverhelping en sleepdienst
• repatriering van het voertuig, de passagiers, het reisgoed  
 en de huisdieren

ANNULERINGSVERZEKERING
• terugbetaling tot 10.000€/persoon  
 (ook in geval van voorafbestaande ziektes)

COMPENTATIEREIS
• terugbetaling tot 10.000€/persoon in geval van  
 repatriering

REISGOED
• terugbetaling tot 2.000€/persoon
• kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij  
 laattijdige aflevering reisgoed door het openbaar  
 vervoer: tot 20% van het verzekerde bedrag

KAPITAAL REISONGEVALLENEN
• vergoeding tot 12.500€/persoon

GALLIA STANDAARD ANNULATIE VERZEKERING 6,3% op de reissom

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten tot 10.000 € in geval van:ziekte, ongeval,  
overlijden, herexamens, ...

GALLIA PAKKETVERZEKERING Europa 7,5% op de reissom

INHOUD
IERLAND
Kaart van Ierland  .................................................................................... 5

Autorondreizen in Ierland  ................................................................... 6-21

GROOT-BRITTANNIË
Kaart van Groot-Brittannië ...................................................................... 23

De Kanaaleilanden ............................................................................... 24

Autorondreizen op de Kanaaleilanden ............................................... 25-27

Engeland & Wales ................................................................................ 28

Autorondreizen in Zuid-Engeland ....................................................... 29-39

Autorondreizen in Wales ................................................................... 40-42

Autorondreizen in Noord-Engeland ......................................................... 43

Schotland ............................................................................................. 44

Citytrips Edinburgh, Glasgow & Inverness ................................................ 45

Edinburgh Military Tattoo  ....................................................................... 46

Whisky Tours .......................................................................................... 47

Autorondreizen in Schotland ............................................................. 48-67

DENEMARKEN
Kaart van Denemarken ........................................................................... 69

Autorondreizen in Denemarken ......................................................... 70-72

FINLAND
Kaart van Finland ................................................................................... 74

Autorondreizen in Finland ................................................................. 75-77

ZWEDEN
Kaart van Zweden .................................................................................. 79

Autorondreizen in Zweden ................................................................. 80-81

NOORWEGEN
Kaart van Noorwegen............................................................................. 83

Eco-rondreizen in Noorwegen ........................................................... 84-88

Autorondreizen in Noorwegen ......................................................... 89-111

IJSLAND
Kaart van IJsland ................................................................................. 113

Begeleide rondreis IJsland ................................................................... 114

Citytrip Reykjavik .................................................................................. 115

Autorondreizen in IJsland .............................................................. 116-129

Weetjes ............................................................................................... 130

Algemene voorwaarden  ...................................................................... 131



4 5

IERLAND
GOLVEND  

GROEN

Live a different life!

Niet zomaar een slogan van de Ierse Dienst voor Toerisme. In Ierland kan 
u immers nog een ander leven leiden, ver weg van alle drukte, genietend 
van de natuur. Tijd is niet meer zo belangrijk. Plan niet teveel, achter elke 
bocht ligt er wel een verrassing: een prachtig panorama, een mooi kas-
teel, een gezellige pub of in ‘the middle of nowhere’ een ‘local’ die u na 
een gezellig praatje terug de juiste richting aanwijst.
Zoekt u een rustig, sympathiek hotelletje met open haard in de ruige Con-
nemara of houdt u meer van de gezellige drukte van de pubs in Dublin?  
Verblijven in een statige manor of kennismaken met de echte Ieren in 
een B&B? Wilt u in alle vrijheid Ierland verkennen met een huurwagen 
of, actiever, met de fiets? Of traditioneel met de huifkar? Waar kan u dan 
beter terecht dan bij een echte Ierlandspecialist? Gallia kent Ierland en 
verzorgt uw reis als geen ander.

Tijdzone
Ierland bevindt zich in de GMT-tijdzone wat maakt dat het altijd 1 uur 
vroeger is dan in België. 

Het Ierse weer
Ierland heeft een mild, gematigd klimaat. In de zomer varieert de tem-
peratuur meestal tussen de 15ºC en 20ºC. In de lente en de herfst wordt 
het meestal zo’n 10ºC. ‘s Winters varieert de temperatuur tussen de 5ºC 
en 8ºC. Het sneeuwt zelden, maar in elk jaargetijde kan er een regenbui 
vallen, alhoewel het er niet méér regent dan in België.

Valuta
De officiële munt van de Ierse Republiek is de euro. De officiële munt van 
Noord-Ierland is het pond sterling. 
Een pond sterling is 100 pence. Er zijn biljetten van £50, £20, £10 en £5. 
Er zijn munten van £2, £1, 50p, 20p, 10p, 5p, 2p en 1p.

© Tourism Ireland

Het 
Noordwesten.

Dit is voor de romantische 
zielen: rustige wegen, slaperige 

dorpjes, zacht glooiende heuvels 
en glasheldere meren in een 

ongerepte natuur. Hier zet u een 
stap terug in de tijd. Pen noch 

penseel kunnen deze rust 
en ongereptheid 

bevatten.

De Conne-
mara.

Dit ongerepte land bestaat uit 
veengebieden, bergen en een rui-

ge kust. In de beschutting van de Twel-
ve Bens staat de beeldschone Kylemore 
Abbey. Langs de oevers van het enorme 
Lough Corrib meer situeren zich talloze 

visstekken, watersportmogelijkheden 
en romantische plaatsjes met 

hun typische pubs.

De Burren.
Een ongerept gebied 

met de meest uiteenlopende 
planten die gedijen in de kieren 

tussen de enorme leistenen 
plateaus. Niet minder spectaculair 

zijn de Cliffs of Moher. U wordt 
gegarandeerd stil van het uit-

zicht over de Atlantische 
Oceaan.

Dingle 
Peninsula.

National Geographic 
noemde het ooit ‘de mooiste 

plek op aarde’. Hollywood heeft 
er gefilmd en de beroemdste 

inwoner is een dolfijn, een 
waanzinnige kust, pittoreske 

dorpjes, dat is Dingle 
Pensinsula. 

Het noorden  
van Noord-Ierland.

Vriendelijke mensen, 
spectaculaire sites (o.a. Gi-

ant’s Causeway), de bakermat 
van de whiskey (Bushmills),… 

en zo kunnen we nog even 
doorgaan. Belfast.  

Niet te geloven.
Een moderne, opwindende 

en drukke stad waar de triest-
heid uit het (recente) verleden 

nagenoeg vergeten is. De ‘geboor-
teplaats’ van de Titanic. Een stad 

die gemaakt werd door de 
industriële revolutie.  

Ring of Kerry.
De meest spectacu-

laire autotocht van Ierland 
in een regio beschermd als 

Werelderfgoed. Killarney is hier 
de ideale uitvalsbasis, ook 
om bijv. Muckross House te 

bezoeken.

Beara 
Peninsula.

Voor de echte Ierland 
kenners is het Beara schier-
eiland één van de mooiste: 
stille weggetjes, eilanden, 

bergpassen, kliffen, verlaten 
stranden, authentieke 
dorpjes, traditionele 

pubs..

Cork, 
de 2de stad van 

Ierland, en zijn regio zijn 
echt een must voor iedere 

toerist. Hier combineert u een 
stadsbezoek met locaties zoals 

Blarney Castle, het mooie 
Kinsale en Cobh (de laatste 

stopplaats van de 
Titanic).

Dublin,  
de fraaie stad.

Dublin is een stad voor iedereen. 
Geschiedenis is er te over. Gaande 

van de stijlvolle Georgiaanse huizen tot 
het schitterende complex van Trinity College 

met het uitgebreid geïllustreerde Book of Kells. 
Geen bezoek aan Dublin is compleet zonder 
‘a pint of Guinness’. De pubs in Temple Bar 

serveren dit zwarte goud tot diep in de 
nacht. Dublin was ook de thuisbasis van 

bekende schrijvers zoals James 
Joyce, GB Shaw, Oscar Wilde 

en Beckett.

Wicklow 
Mountains.

Deze regio herbergt 
sommige van de mooiste 

tuinen van Europa (Powerscourt), 
maar ook de vroeg-christelijke ne-
derzetting Glendalough. U vindt er 
ook plaatsjes zoals Enniskerry en 

Avoca, waarover gedichten 
en liederen zijn ge-

schreven.

Shannon rivier.
In de idylische rust rond 

de rivier de Shannon leeft het 
oude Ierland voort. Bunratty Castle 
and Folk Park is eigenlijk een must 

voor iedereen. Toch is het hedendaagse 
nooit ver weg. De stad Limerick biedt het 
allerbeste op winkelgebied. Dé regio voor 

vissers, wandelaars, watersporters en 
om kapitein te spelen op uw eigen 

boot tijdens een riviercruise.

Het 
zuidoosten.

Kristal van Waterford, 
geschiedenis met de Rock 

of Cashel en Kilkenny Castle, 
leuke vissersplaatsjes, beboste 
heuvels,... maken deze regio 

onvergetelijk voor elke 
Ierlandbezoeker.

Donegal
Airport

Sligo
Airport

Galway
Airport

Dublin
Airport

Shannon
Airport

Cork
Airport

Kerry
Airport
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Ierland

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ierland IERRTC07
Kamer en ontbijt   Dubbel/Triple Single
A: 1/4-18/5/21,1/10-31/10/21   694,50 977,50
B: 19/5-18/6/21,1/9-1/10/21   753,00 1041,00
D: 19/6-31/8/21   766,00 1052,50
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag, 2-11j.: € 472
Reservatiekosten: 1 x € 27,50  
Hotels  IERRHO07
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single
A: 1/4-18/4/21  964,00 900,00 1438,50
B: 19/4-18/5/21  1043,00 967,00 1537,50
C: 19/5-18/6/21  1097,00 1021,00 1599,50
D: 19/6-31/8/21  1165,00 1092,50 1752,50
E: 1/9-30/9/21  1067,00 992,50 1570,00
F: 1/10-31/10/21  958,50 896,00 1428,50
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -2j.: gratis in logies, 2-11j.: € 325
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Verlengen in Dublin? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 13 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule in een standaard kamer met 
ontbijt, inkomtickets voor Derrynane House and Gardens, Muckross House and Gardens, Cliffs of 
Moher, Kylemore Abbey, Giant´s Causeway, Carrick-a-Rede Ropebridge, een reisgids ´Ierland´ per 
dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Prijzen te combineren met vluchten en huurwagen of overtochten met Irish Ferries. 
Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland:
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. 
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels Castle Hotel Macroom, Scotts Hotel Killarney, 
Clifden Station House Hotel, Breaffy House Resort, Mill Park Hotel Donegal, City Hotel 
Derry of gelijkaardig. 
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden.

De Ronde van Ierland is een rondreis waarbij u op 14 dagen een 
mooi stuk Ierland ontdekt. Naast de schitterende natuur ontbreken 
natuurlijk ook de mooie steden en dorpen van het land niet in dit pro-
gramma. Tijdens deze reis verblijft u in prachtige charmehotels of B&B’s.

Dag 1: Dublin - Wicklow Mountains(90 km)
Transport naar Ierland naar keuze. Bij aankomst in Dublin rijdt u naar het zuiden en de Wick-
low Mountains. Halte in Enniskerry waar één van de mooiste tuinen van Ierland kan bezocht 
worden, nl. Powerscourt Gardens and Waterfall. Over de Sally Gap verder naar Glendalough, 
de monastieke nederzetting van St. Kevin uit de 6de eeuw met een nog volledig intacte 
Ronde Toren of naar Ashford waar u de Mount Usher Gardens kan bezoeken. Overnachting 
in de omgeving van Arklow.
Dag 2: Wicklow Mountains – Waterford (95 km)
Vandaag rijdt u via het Avondale Forest Park, Avoca, Arklow en Enniscorthy tot in New Ross. 
Overnachting in de omgeving van Waterford.
Dag 3: Waterford - Cobh – Macroom (200 km)
Verkenning van Waterford en daarna richting Cork via Dungarvan en Youghal. Het loont 
de moeite om even een omweg te maken via Cobh en daar het Cobh Titanic Museum te 
bezoeken. Overnachting in de omgeving van Macroom.
Dag 4: Macroom - Glengariff - Kenmare - Killarney (125 km)
Vertrek naar Glengarriff, een mooi vakantieplaatsje. Vanuit de haven vertrekken bootjes 
naar Garinish Island, bekend omwille van de Italiaanse tuinen. Verder via Kenmare en het 
Killarney National Park richting Killarney. Geniet onderweg zeker van het uitzicht. Net voor 
Killarney bezoekt u het mooi gelegen Muckross House & Gardens. Nadien verkent u het 
Killarney Nationaal Park met de koets, te voet of tijdens een boottochtje op één van de 
meren. Overnachting in Killarney. 
Dag 5: Killarney - Ring of Kerry - Killarney (160 km)
Vandaag staat de beroemde Ring of Kerry op het programma. Deze route rond het Inveragh 
Schiereiland toont u talrijke onvergetelijke zeezichten, afgewisseld met bergzichten recht 
uit de film. Ongeveer halfweg, in Derrynane bezoekt u Derrynane House en Gardens, een 
prachtig landhuis in een park van 3ha aflopend naar zee.  Overnachting in Killarney. 
Dag 6: Killarney - Bunratty – Cliffs of Moher (195 km)
Vertrek richting Limerick, bekend omwille van het King John’s Castle, de Treaty Steen en de 
kathedraal St Mary’s. Niet ver van Limerick kan u ook Bunratty Folk Park en Castle bezoeken, 
een openluchtmuseum met tal van oude boerderijen en een reconstructie van een 19de 
eeuws dorp. Verder via Ennis en Lahinch naar de adembenemende Cliffs of Moher. Over-
nachting in de omgeving van Spanish Point. 
Dag 7: Spanish Point – Clifden (175 km + 50 km)
Vandaag rijdt u via Galway naar de Connemara. Neem voorbij Galway richting de kust en 
Spiddal en volg daar de kustweg naar Clifden, de hoofdstad van de Connemara. Het is 
zeker een aanrader om na de middag de Sky Road vanaf Clifden naar Cleggan te rijden. De 
uitzichten zijn spectaculair. Overnachting in de omgeving van Clifden. 
Dag 8: Clifden - Westport/Castlebar (70 km)
Vertrek in de richting van de bossen van Letterfrack en dan naar Kylemore Abbey. Deze 
inbegrepen bezienswaardigheid is één van de meest romantische kastelen van Ierland, het 
kasteel en zijn Victoriaanse ommuurde tuin bieden u naast een fascinerende geschiedenis 
ook unieke  fotografische mogelijkheden. Maak daarna misschien eens een wandeling in 
het ‘Connemara National Park’. Westport ligt aan Clew Bay, waarin honderden eilandjes 
liggen en waar u een mooi zicht hebt over de Atlantische Oceaan. Overnachting in de 
omgeving van Westport/Castlebar. 
Dag 9: Westport/Castlebar - Donegal City (150 km)
Via Ballina en Inniscrone naar Sligo met zijn 13de eeuwse Franciscaanse klooster. Daarna 
naar Drumcliffe waar de bekende Ierse dichter W.B. Yeats begraven ligt. Langs de Atlanti-
sche kust verder tot in Donegal. Overnachting in de omgeving van Donegal City.
Dag 10: Donegal City - Slieve League Mountains - Donegal City (100 km)
Vandaag rijdt u naar het dorpje Carrick. Carrick ligt tegen de Slieve League Mountains. Deze 
storten met de Cliffs of Bunglass in de oceaan. Vanaf het nabijgelegen Slieve League be-
zoekerscentrum kunt u naar de kliffen wandelen of het pendelbusje nemen. Deze prachtige 
kliffen behoren tot de hoogste van Europa. Overnachting in de omgeving van Donegal City.
Dag 11: Donegal City – Derry (170 km)
Noordwaarts via kleine dorpjes zoals Glenties, bekend omwille van de productie van Done-
gal Tweed, tot in Dunfanaghy, aan de inham van Sheephaven Bay. Daarna terug zuidwaarts 
naar Letterkenny en Londonderry, de enige stad in Ierland die omgeven is door een stads-
muur. Overnachting in de omgeving van Londonderry. 
Dag 12: Derry - Giant’s Causeway – Rope Bridge – Ballymena (150 km)
Via Limavady, Coleraine en Portrush naar Dunluce Castle, de Giant’s Causeway en de 
Carrick-a-Rede Rope Bridge. Bezoek onderweg zeker ook de whiskeydistilleerderij van 
Bushmills. Verder langs de kustweg via Cushendall naar Carnlough, een klein vissersplaats-
je aan de Antrim Coast. Overnachting in de omgeving van Ballymena.

Dag 13: Ballymena - Belfast - Navan (180 km)
Vanuit Ballymena via Belfast en Newry naar Dundalk. Neem hier de kleinere wegen via Arde 
naar Mellifont Abbey en Old Mellifont Abbey. Geniet ook van het uitzicht vanaf de Hill of 
Slane op de vallei van de river de Boyne. Met een beetje geluk heeft u de mogelijkheid om 
in Newgrange de prehistorische graftombes te bezoeken. Overnachting in Navan.
Dag 14: Vertrek.
Als u laat vertrekt kan u nog een kijkje gaan nemen aan Trim Castle voor u vertrekt. Eventueel 
kan u optioneel enkele nachten bijboeken in Dublin. 
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14-daagse autorondreis

vanaf € 695 p.p.

Ronde van Ierland
INBEGREPEN:

bezoek Derrynane House 
and Gardens, Muckross House 

and Gardens, Cliffs of Moher, Ky-
lemore Abbey, Giant´s Causeway, 
Carrick-a-Rede Ropebridge, een 

reisgids ´Ierland´ en een 
documentatiemap.
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Ierland Ierland

8-daagse autorondreis

vanaf € 418 p.p.

8-daagse autorondreis

vanaf € 378 p.p.

Wonders of Ancient East The Best of the South

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC08
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  378,00 370,00 547,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  409,50 401,50 579,50
C: 24/6-31/8/21  416,50 408,50 584,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders:-2j.: op aanvraag, 2-11j.: € 254   
Reservatiekosten: 1 x € 12,50 voor bovenstaand programma. 
Hotels IERRHO08
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single
A: 1/4-24/4/21  671,00 489,00 834,00
B: 25/4-24/5/21  738,00 541,00 914,00
C: 25/5-24/6/21  838,00 609,00 1002,00
D: 25/6-31/8/21  844,00 616,00 1008,00
E: 1/9-30/9/21  751,00 554,00 947,00
F: 1/10-31/10/21  660,00 490,00 839,00
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -2j.: gratis in logies, 2-11j.: € 192 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
De dag van aankomst in het eerste logies bepaalt de prijs. 
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule in een standaard kamer met 
ontbijt, toegangsticket voor Blarney Castle, Muckross House & Gardens, een reisgids ´Ierland´ per 
dossier, een documentatiemap, de bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport
U kan deze reis combineren met vluchten en een huurwagen of met Irish Ferries 
overtochten. Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland: 
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. 
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels zoals bv Kinsale Hotel, Caseys of Baltimore, 
Kenmare Bay Hotel of gelijkaardig. 
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden.

Bereid u voor op prachtige vergezichten en schitterende natuur in het inspirerende 
zuiden van Ierland! U zal versteld staan van de overvloed aan bezienswaardigheden, 
bijzondere natuur, prachtige winkels en natuurlijk het fantastische eten! Het pittoreske 
zuiden van Ierland is beroemd om zijn rustige levensritme en buitengewoon mooie 
natuur.

Dag 1: Dublin - Waterford (180 km)
Rit van Dublin via Kilkenny naar Waterford, de oudste stad van Ierland. Ze werd in 914 door 
de Vikingen gesticht. Bezoek de boeiende tentoonstelling van hun kostbaarheden in de 
Reginald´s Tower. In Waterfords Viking Triangle, een gedeelte van het oude stadscentrum, 
is ook het nieuwe Waterford Crystal Visitor Centre te vinden. Overnachting in Waterford.   
Dag 2: Waterford - Copper Coast - Midleton - Cobh - Kinsale (175 km)
Vertrek uit Waterford richting Tramore waar u de Copper Coast kustweg volgt naar Stradbally 
en Dungarvan. Deze rit voert u langs hoge rotsen, indrukwekkende baaien en prachtige 
zeezichten. Daarna rijdt u verder naar Midleton voor een bezoek aan The Jameson Ex-
perience in de Old Midleton Distillery. Midleton is ook een aangename shoppingstad. Na 
Midleton kan u nog een zijsprong voorzien naar Cobh waar u de in 2012 geopende Titanic 
Experience bezoekt. In de vroegere kantoren van de White Star Line, wordt het verhaal van 
de Titanic en zijn passagiers verteld aan de hand van innovatieve audiovisuele technologie 
om de personages tot leven te brengen. Overnachting in de omgeving van Kinsale/Cork. 
Dag 3: Kinsale - Blarney - Cork - Kinsale (75 km)
Vanmorgen bezoekt u het vermaarde Blarney Castle met zijn robuuste kasteeltoren en 
de ´steen der welbespraaktheid´. Het bijna 600 jaar oude kasteel wordt omringd door 
verschillende tuinen waar u best wat tijd voor uittrekt. Zo vindt u er een typische Ierse tuin, 
een turftuin, een arboretum en Pinetum maar ook een Poison Garden met allerlei giftige 
planten, te betreden op eigen risico. Namiddag heeft u tijd voor een bezoek aan Cork met 
zijn English Market en gezellige winkelstraten aan de River Lee. Overnachting in de omge-
ving van Kinsale/Cork.  
Dag 4: Kinsale
Halfweg deze reis kan u vandaag een rustig dagje inlassen in Kinsale of op verkenning 
uitgaan op de Old Head of Kinsale. Hier kan je een aangename wandeling van 6 km ma-
ken die je in een lus meeneemt over de kaap. De indrukwekkende kliffen en de zwart-wit 
gestreepte Old Head Lighthouse zijn zeker de moeite waard. Overnachting in de omgeving 
van Kinsale/Cork.
Dag 5: Kinsale - Baltimore (85 km)
Voorzie tijdens deze mooie rit langs de kust een stop in Timoleague. De oude ruïnes van 
de abdij uit de 13de eeuw, gelegen aan Courtmacsherry Bay, vormen een prachtig zicht. 
Breng eventueel ook een bezoek aan Creagh Gardens, bij Skibbereen. Deze tuinen maken 
deel uit van de West Cork Garden Trail. Bij Baltimore krijg je een schitterend uitzicht over de 
Carbery´s Hundred Isles. Dit zijn piepkleine eilandjes in de Roaring Bay. Overnachting in de 
omgeving van Baltimore.
Dag 6: Baltimore - Beara - Kenmare (180 km)
Het Beara schiereiland is doordrenkt van mythes en legenden. De bergen en valleien zijn 
rijk aan archeologische sites zoals steencirkels, graven en andere overblijfselen uit het ver-
leden. U vindt er prachtige meren omgeven door machtige bergen en een ruige kustlijn. 
Geniet vanuit de Dursey Island Cable car van de weidse uitzichten over het mooie Beara 
schiereiland. Overnachting in de omgeving van Kenmare.
Dag 7: Kenmare - Killarney - Cahir (160 km)
Vanmorgen rijdt u via Molls Gap en Ladies View, met een prachtig zicht op de beide meren, 
naar Killarney. Hier bezoekt u Muckross House and Gardens. Maak daarna een wandeling 
of verwen uzelf met een rit per koets door Killarney National Park. Namiddag rijdt u richting 
Cahir. Overnachting in de omgeving van Cahir/Cashel. 
Dag 8: Cahir - Dublin (190 km)
Vroeg vertrek voor een bezoek aan de Rock of Cashel met de overblijfselen van St Patricks 
Cathedral, Cormac´s Chapel en een round tower. Ook het uitzicht van op deze 60 meter 
hoge rots over het omliggende landschap van Tipperary is de moeite. Verder naar Dublin. 

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC01
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single 
A: 1/4-23/4/21,1/10-31/10/21  418,00 367,00 599,00
B: 24/4-23/5/21  468,00 403,00 644,00
C: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  486,00 421,00 664,00
D: 24/6-31/8/21  490,00 425,00 668,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: gratis in logies, 2-5j.: € 142, 6-11j.: € 259.
Reservatiekosten: 1 x € 5 voor bovenstaand programma.  
Hotels IERRHO01
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single
A: 1/4-24/4/21  540,00 494,00 737,00 
B: 25/4-30/9/21  609,00 549,00 802,00
C: 1/10-31/10/21  540,00 494,00 737,00
Max. 1 kind -4j.: gratis in logies, 4-11j.: € 204,25 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.  
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule in een standaard kamer met 
ontbijt, toegangsticket voor de Guinness Storehouse, Mount Usher Gardens en de Rock of Cashel, 
een reisgids ´Ierland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport
U kan deze reis combineren met vluchten en een huurwagen of met Irish Ferries 
overtochten. Vraag een offerte.
 
Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland:
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. In Dublin verblijft u in 
Egans guesthouse aan de rand van de stad, met goede verbinding met het open-
baar vervoer naar het centrum. 
Hotel/guesthouse mix: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels zoals bv Woodenbrigde Hotel Arklow, Spring-
hill Hotel Kilkenny en Egans House Dublin of gelijkaardig.
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden.

Dublin is een jonge en bruisende stad met tal van bezienswaardigheden, Trinity Col-
lege en St Patricks Cathedral zijn klassiekers. Indrukwekkend is het nieuwe Guinness 
museum ‘Guinness Hopstore”, met bovenop het museum een rooftop bar met prachtig 
uitzicht over Dublin. Shoppen kan voluit in Grafton Street. In de Wicklow Mountains, 
ook wel eens de Tuin van Ierland genoemd, bezoekt u Glendalough, een monastieke 
nederzetting uit de 6e eeuw. Verder staan het middeleeuwse stadje Kilkenny en de Rock 
of Cashel op het programma. 

Dag 1: Dublin
Transport naar Ierland naar keuze. Aankomst in Ierland. Vervolgens naar Dublin. Bezoek 
zeker Trinity College met het beroemde Book of Kells, St Patricks Cathedral en Christchurch 
Cathedral. In uw reis zit een inkomticket voor het Guinness Storehouse dat niet mag ont-
breken op uw programma. Shoppen kan volop in Grafton Street. In Temple Bar, zowat het 
Quartier Latin van Dublin, vindt u gezellige restaurants en pubs. Overnachting in Dublin.
Dag 2: Dublin – Newgrange – Mellifort – Monasterboice – Dublin (145 km)
In het graafschap Louth, net ten noorden van Dublin, kan u in Newgrange opmerkelijke 
grafmonumenten, uit de bronstijd, bezoeken en de ruïne van Mellifont Abbey of het oude 
klooster van Monasterboice. Overnachting in Dublin.
Dag 3: Dublin – Glendalough - Mount Usher - Arklow (96 km)
Vertrek naar de Wicklow Mountains. Over de onvergetelijke Sally Gap naar Glendalough, de 
monastieke nederzetting van St. Kevin uit de 6de eeuw met een nog volledig intacte Ronde 
Toren. Daarna naar Ashford voor een mooie wandeling door de Mount Usher Gardens. 
Deze tuinen werden aangelegd in 1868 en leggen de nadruk op een informele indeling 
in harmonie met de natuurlijke omgeving. U ziet er meer dan 5000 verschillende soorten 
planten van overal ter wereld. Overnachting in de omgeving van Arklow. 
Dag 4: Arklow – Wicklow - Avondale - Avoca – Arklow (40 km)
Rij vanmorgen naar Wicklow Town, de hoofdstad van county Wicklow. Geniet van dit grote 
dorp dat gesticht werd door de vikingen en maak een wandeling in het Murrough natuur-
gebied. Nabij Rathdrum kan u het Avondale House bezoeken, een Georgiaans landhuis 
met een museum gewijd aan Parnell en de strijd om de Home Rule. Het Avondale Forest 
park is geopend voor het publiek en heeft een indrukwekkend arboretum. Maak ook hier 
zeker een fijne wandeling. Op de terugweg kan u stoppen aan Avoca Woolen Mills, een 
gratis rondleiding volgen door de weverij, een kijkje nemen in de prachtige winkel of een 
´afternoon tea´ genieten in het café. Een heerlijke afsluiter van een ontspannen dag ! 
Overnachting in Arklow. 
Dag 5: Arklow – Kilkenny (120 km)
Vermits er niet zoveel goede grote wegen zijn in Ierland rijdt u vandaag terug via Glenda-
lough naar Carlow en Kilkenny. U rijdt hiervoor over de Wicklow Gap en door de Wicklow 
Mountains naar Hollywood waar u aansluiting hebt op de weg naar Carlow. Bezoek aan 
Kilkenny City, een aangenaam stadje. In de buurt van Kilkenny vindt u tal van interessante 
historische sites, kastelen en abdijen. In Kilkenny moet u beslist Kilkenny Castle en St Canice 
Cathedral bekijken. In Thomastown, nabij Kilkenny, kan u Jerpoint Abbey bezoeken en in 
Graignamanagh, Duiske Abbey, een vroege Cisterciënzer abdij. Overnachting in Kilkenny.
Dag 6: Kilkenny – Waterford – Cashel – Kilkenny (195 km)
Daguitstap naar Waterford met enkele monumenten uit het Viking Tijdperk zoals Reginald’s 
Tower en St. Olaf’s Church. Een bezoek aan de kristalfabriek is aan te bevelen of u kan naar 
Cashel rijden, waar de meest vermaarde ruïne van Ierland, de Rock of Cashel, kan bezocht 
worden. Overnachting in Kilkenny.
Dag 7: Kilkenny – Kildare – Dublin (145 km)
Via Portlaoise naar Kildare. In Tully, iets ten zuiden van Kildare kan u de Japanse tuinen en de 
Nationale Stoeterijen bezoeken. Verder naar Dublin en overnachting in Dublin.
Dag 8: Einde van de reis.
Transport naar België naar keuze.
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INBEGREPEN:
bezoek aan Blarney Castle, 

Muckross House & Gardens, 
een reisgids ´Ierland´ en een 

documentatiemap.

 
INBEGREPEN:

bezoek Guinness Storehouse, 
Mount Usher Gardens en  

de Rock of Cashel,  
een reisgids ´Ierland´ en  
een documentatiemap.
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8-daagse autorondreis

vanaf € 401 p.p.

Het kleurrijke zuidwesten 

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC04
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  360,00 352,00 521,50
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  392,00 384,00 557,00
C: 24/6-31/8/21  399,00 391,00 564,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag, 2-11j.: € 247 
Reservatiekosten: 1 x € 12,50 voor bovenstaand programma. 
Hotels IERRHO04
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A: 1/4-24/4/21  480,00 425,00 734,00
B: 25/4-24/5/21  519,00 456,00 773,00
C: 25/5-31/8/21  556,00 493,00 811,00 
D: 1/9-30/9/21  516,00 454,00 772,00
E: 1/10-31/10/21  480,00 426,00 735,00
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -2j.: gratis in logies, 2-11j.: € 208 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule in een standaard kamer met 
ontbijt, toegangsticket voor de Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Trim Castle, een reisgids ´Ierland´ per 
dossier, een documentatiemap, de bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport 
U kan deze reis combineren met Aer Lingus vluchten en een huurwagen of overtoch-
ten van Irish Ferries. Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland: 
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. 
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels zoals bv Oranmore Lodge Hotel, Ardagh Ho-
tel, Breaffy House Hotel, Trim Castle Hotel of gelijkaardig.
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden. 

De Connemara, de meest westelijk gelegen streek van Ierland, is een unieke regio met 
een ruwe kustlijn, prachtige heuvels en ontelbare meren en rivieren. Hier is het nog 
aangenaam rijden over smalle, rustige wegen die meanderen door het landschap. Een 
streek rijk aan tradities. ’s Avonds moet je beslist eens een pub bezoeken met live muziek. 

Dag 1: Dublin – Limerick (200 km)
Transport naar Ierland naar keuze. Aankomst in Ierland. Vervolgens naar Limerick, de stad 
van King John. Overnachting in Limerick.
Dag 2: Limerick – Cliffs of Moher – The Burren – Oranmore (150 km)
Via Shannon en Ennis naar de ‘Cliffs of Moher’ waar de kust 200 meter loodrecht boven 
de oceaan uitsteekt. Bij goed weer kan u, voor de kust, de Aran eilanden zien. Daarna via 
Lisdoonvarna naar The Burren, een vreemd plateau met een ongewone en contrasterende 
arctische en alpine flora. Overnachting in Oranmore.
Dag 3: Oranmore – Galway – Spiddal – Clifden (200 km)
Gebruik de voormiddag voor een bezoek aan Galway. ´s Namiddags rijdt u, via de kustweg 
met zicht op Galway Bay en de Aran Islands, naar Spiddal met zijn kleine haven en uitgestrekt 
strand. Dan landinwaarts via Maam Cross en Recess naar Clifden. Overnachting in Clifden.
Dag 4: Clifden 
Vandaag kan u opteren voor een rustdag in Clifden, de hoofdstad van de Connemara. Het 
is een mooi stadje met hellende en ronde straten. U heeft hier een prachtig zicht op de 
smalle Clifden Bay en enkele toppen van de Twelve Bens. Indien u toch zin heeft in een 
uitstapje, dan neemt u een kijkje bij de Owenglin waterval of rijdt u naar Derrygimla´s White 
Strand enkele kilometers buiten Clifden. Een andere aanrader is de ‘Sky Road’, een toeristi-
sche route met vertrek- en aankomst in Clifden. Overnachting in Clifden. 
Dag 5: Clifden – Castlebar (80-100 km)
Vertrek in de richting van de bossen van Letterfrack en dan naar Kylemore Abbey. Deze 
inbegrepen bezienswaardigheid is één van de meest romantische kastelen van Ierland, het 
kasteel en zijn Victoriaanse ommuurde tuin bieden u naast een fascinerende geschiedenis 
ook unieke  fotografische mogelijkheden. Maak daarna misschien eens een wandeling in 
het ‘Connemara National Park’. Geniet onderweg  van het uitzicht op de twaalf kegelvor-
mige toppen van de Twelve Bens, het ruige maar prachtige landschap. Via Leenane en 
dan rijdt u in Glennagevlagh het Murrisk Peninsula op. Via de Mweelread Mountains over 
de Doo Lough Pass naar Cregganbaun en Louisburg. Dan verder langs de kust van Clew 
Bay naar Westport, een gezellig stadje met verschillende goede restaurants nabij de haven. 
Overnachting in Castlebar.
Dag 6: Castlebar - Achill Island – Castlebar (90 km)
Vandaag gaat u op daguitstap naar het prachtige Achill Island. Achill Island is door een 
brug bij Achill Sound verbonden met het schiereiland Corraun Peninsula. Op het eiland ligt 
de hoogste klif van Ierland: 650 meter hoog. Heeft u tijd dan kan u met een boot vanuit 
Doogort naar de Seal Caves of de robbengrotten iets ten noordwesten van het dorp. Over-
nachting in Castlebar
Dag 7: Castlebar – Trim (200 km)
U doorkruist Ierland van west naar oost door het schitterende binnenland richting Trim. In 
Trim staat een bezoek aan de machtige kasteelruïne, Trim Castle, en gedenkzuil voor de 
Duke of Wellington op het programma. Overnachting in de omgeving van Trim.
Dag 8: Trim – Dublin (50 km)
Transport naar keuze naar België.

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC03
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  401,00 393,00 572,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  433,00 425,00 604,00
C: 24/6-31/8/21  440,00 432,00 608,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: gratis in logies, 2-5j.: € 247, 6-11j.: € 268.  
Reservatiekosten: 1 x € 10 voor bovenstaand programma. 
Hotels IERRHO03
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single
A: 1/4-24/4/21  543,00 505,00 811,00
B: 25/4-24/5/21  550,00 511,00 824,00
C: 25/5-31/8/21  657,00 618,00 970,00
D: 1/9-30/9/21  608,00 569,00 883,00
E: 1/10-31/10/21  544,00 506,00 819,00
Kind -2j.: gratis in logies, kind 2-5j.: € 157, kind 6-11j.: € 178
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule in een standaard kamer met ontbijt, 
toegangsticket voor Muckross House & Gardens, Derrynane House, Blarney Castle en de Rock of Cashel, 
een reisgids ´Ierland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Prijzen te combineren met vluchten en huurwagen of overtochten met Irish Ferries. 
Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland: 
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. 
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels Ballyroe Heights Hotel, Killarney Court Hotel, 
Clayton Hotel Cork City, Maldron Hotel of gelijkaardig. 
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden. 

Ideaal als een eerste kennismaking met Ierland, een streek met een zeer gevarieerd en 
spectaculair landschap. Onder invloed van de warme golfstroom vind je hier een bijna 
tropische plantengroei, palmbomen en rododendrons gedijen hier goed. De beroemde 
‘Ring of Kerry‘, het Dingle schiereiland en Killarney, Kenmare en Cork komen aan bod 
tijdens deze rondrit. 

Dag 1: Dublin - Tralee (310 km)
Vanuit Dublin rijdt u via het binnenland van Ierland en Limerick naar het westen. Onderweg 
naar Tralee kan u een stop maken in het mooie dorpje Adare. Overnachting in Tralee.
Dag 2: Dingle Peninsula (100 km)
Vandaag staat een rondrit langs de Dingle Peninsula op het programma. U rijdt naar Dingle 
via de noordelijke weg en de Connor Pass. Iets voorbij Dingle kan u tegen Ballynana een 
bezoek brengen aan het oude bidhuis ‘Gallarus Oratory’, meer dan 1.000 jaar oud en 
nog steeds volledig intact. Ook het Blasket Island visitor centre is zeker de moeite waard. 
Overnachting in Tralee.
Dag 3: Tralee – Ring of Kerry – Killarney (164 km)
Van Tralee richting Killorglin. Hier volgt u de beroemde ‘Ring of Kerry’ die het hele Inverargh 
schiereiland omcirkelt. U rijdt via Cahirciveen, Waterville, Caherdaniel en Sneem naar Killar-
ney. Bij Caherdaniel bezoekt u het statige Derrynane House, midden een 120 ha groot park 
dat tot aan de kust reikt. Net voor Killarney loont het de moeite om te stoppen en te genieten 
van het mooie uitzichtpunt ‘Ladies View’. Overnachting in Killarney. 
Dag 4: Killarney
Vandaag een rustige dag om het Killarney National Park te verkennen. U kan dit doen per 
koets, te voet of u maakt een boottocht op één van de meren. Hoogtepunt van deze dag is 
het inbegrepen bezoek aan Muckross House and gardens. Zowel het mooie victoriaanse 
landhuis als de botanische tuinen zijn de moeite waard. Overnachting in Killarney. 
Dag 5: Killarney – Gap of Dunloe – Kenmare – Glengariff – Gougane Barra – Killarney 
(150 km)
Daguitstap via de Gap of Dunloe en Molls Gap naar Kenmare. Bezoek aan het stadje.  
‘s Namiddags langs de Caha Pass naar Glengarriff. Bezoek aan Garrinish eiland met zijn 
wereldberoemde tuinen en arboretum. Vervolgens naar Gougane Bara voor een bezoek 
aan het National Forest Park en de ruïne van het klooster van Saint Finbarr uit de 7de eeuw. 
Overnachting in Killarney.
Dag 6: Killarney – Macroom – Blarney – Cork (100 km)
Vanaf Killarney via Glenflesk naar Macroom en dan via de Lee vallei richting Cork. Tijdens uw 
bezoek aan Blarney Castle mag u zeker niet vergeten om de ‘Steen van Blarney Castle’ te 
kussen, waardoor u de gift der welsprekendheid zou ontvangen. Bezoek het gezellige Cork, 
geniet van zijn uitstekende restaurants en de vele shoppingmogelijkheden. Overnachting 
in Cork.
Dag 7: Cork – Cashel – Portlaoise (170 km)
Via Fermoy en Mitchelstown naar Cashel om de meest vermaarde ruïne van Ierland, de 
‘Rock of Cashel’ te bezoeken. Daarna verder naar Portlaoise voor overnachting. 
Dag 8: Portlaoise – Dublin (90 km)
Transport naar keuze naar België.
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© Tourism Ireland

8-daagse autorondreis

vanaf € 360 p.p.

Het onstuimige westen  
en de Connemara

Westport

Clifden

INBEGREPEN:
bezoek Cliffs of Moher,  

Kylemore Abbey, Trim Castle,  
een reisgids Ierland en  
een documentatiemap

INBEGREPEN:
bezoek aan Rock of Cashel, 

Blarney Castle, Derrynane House 
en Muckross House & Gardens, 

een reisgids Ierland en een 
documentatiepakket.
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Transport
Prijzen te combineren met vluchten en huurwagen of overtochten met Irish Ferries. 
Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland: 
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. 
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels zoals bv Glengariff Park Hotel, Dingle Benners 
Hotel, Bellbridge Hotel, Ross Lake House of gelijkaardig.
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden. 

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC12
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A:1/4-22/5/21,1/10-31/10/21  507,00 499,00 713,00
B:23/5-22/6/21,1/9-30/9/21  547,00 539,00 756,00
C:23/6-31/8/21  556,00 548,00 763,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag, 2-5j.: € 329, 6-11j.: € 348. 
Reservatiekosten: 1 x € 12,50 voor bovenstaand programma. 
Hotels IERRHO12
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single
A:1/4-22/4/21  760,00 661,00 1088,00
B:23/4-22/5/21  807,00 713,00 1155,00
C:23/5-22/6/21  880,00 756,00 1211,00
D:23/6-31/8/21  886,00 763,00 1216,00
E:1/9-30/9/21  855,00 733,00 1186,00
F:1/10-31/10/21  764,00 666,00 1093,00
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -3j.: gratis in logies, 3-11j.: € 301 in periode A/F en € 337 
in periode B-E. Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
De dag van aankomst in het eerste logies bepaalt de prijs. 
Inbegrepen in de reis: 9 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, bezoek Rock of 
Cashel, bezoek Muckross House & Gardens, bezoek Blasket Islands centre, Cliffs of Moher, Kylemore 
Abbey & gardens, Killary fjord cruise, een reisgids Ierland per dossier, een documentatiemap, de 
bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke 
uitgaven en verzekeringen.

10-daagse autorondreis

vanaf € 507 p.p.

De wilde schoonheid van Ierland

U geniet van een Killary fjord cruise op het enige fjord dat Ierland rijk is. Ook een bezoek 
aan Kylemore Abbey & gardens mag zeker niet op uw programma ontbreken. Net boven 
Clifden kan u een prachtige wandeling maken op de Clifden Sky Road. Overnachting in de 
omgeving van Oughterard. 
Dag 10: Oughterard – Dublin (240 km)
Afhankelijk van uw vertrekuur uit Dublin kan u onderweg nog een stop voorzien in Athlone 
of aan Tullamore Distillery. 

Houdt u van het ruigere landschap, de woeste kliffen, de stilte, de 
open ruimte ? Dan is deze reis op uw maat gemaakt. Deze 10 dagen 
vormen een perfecte mix van een beetje cultuur en vooral veel uitzon-
derlijke natuurelementen: bergpassen met zicht op uitzonderlijke valleien, 
hoge kliffen, wondermooie zeelandschappen bezaaid met speciaal gevormde ei-
landen, een prachtig fjord en niet te vergeten, het buitenaards landschap van de Burren. 

Dag 1: Dublin – Cashel (ca. 180 km)
De reis start met een rit naar één van de indrukwekkendste culturele bezienswaardigheden 
in Ierland, de Rock of Cashel, een indrukwekkende ruïne van een kathedraal, een kapel en 
een round tower, boven op een 60 meter hoge rots die majestueus boven het landschap 
uit torent. Overnachting in de omgeving van Cashel/Cahir.  
Dag 2: Cashel – Cork - Glengariff (ca. 170 km)
Onderweg naar de Beara Peninsula in het westen van Ierland kan u een kort bezoek in-
lassen aan Cork of aan Blarney Castle om de steen der welbespraaktheid te kussen of de 
prachtige tuinen te bewonderen. In de namiddag raden wij u zeker een bezoek aan de Ita-
liaanse tuinen op Garnish Island in Glengariff aan. Tijdens het boottochtje naar het eiland 
heeft u kans om zeehonden op Seal Island te zien liggen. De tuinen zelf zijn weelderig en 
opgesmukt met tempels en een oude Martello-toren. Overnachting in Glengariff.
Dag 3: Beara Peninsula
Voor de echte Ierland kenners is het Beara Peninsula één van de mooiste schiereilanden. 
U vindt er alles wat Ierland, Ierland maakt: stille weggetjes, eilanden, kliffen, verlaten stran-
den, authentieke dorpjes, traditionele pubs maar ook de kabelbaan naar Dursey Island 
waar u heerlijk kan wandelen. Maar de 2 hoogtepunten zijn zonder twijfel Derreen House 
& Gardens en de prachtige Healy Pass. Vertrek vroeg en geniet van uw dag op dit unieke 
schiereiland. Overnachting in Glengariff.
Dag 4: Glengariff – Killarney – Dingle/Tralee (ca. 135 km)
Via Kenmare en door de ruige natuur rond Molls Gap rijdt u naar Killarney. Stop onderweg 
zeker even aan Ladies View om het onvergetelijke uitzicht op de meren van Killarney in u 
op te nemen. In Killarney bezoekt u het mooie Muckross House & Gardens met zijn grote 
variëteit aan kleurrijke bloemen. ´s Middags  heeft u in Killarney ruime keuze voor de lunch 
maar hou er rekening mee dat het er in de zomer zeer druk is. Na de middag kan u opteren 
voor een wandeling, een koetsritje of een boottocht in het Nationaal Park voor u verder rijdt 
naar Dingle. Overnachting in de omgeving van Dingle/Tralee.
Dag 5: Dingle Peninsula 
National Geographic noemde het ooit ´de mooiste plek op aarde´, Hollywood heeft er 
gefilmd en de beroemdste inwoner is een dolfijn. Welkom op het Dingle schiereiland. Dingle 
stad is één van de meest pittoreske steden in Ierland en ten westen van Dingle vindt u een 
waanzinnig mooie kust. Rij de Slea Head Drive en geniet ! Onderweg bezoekt u het Blas-
ket Islands center, een modern interactief centrum over de geschiedenis van de Blasket 
Islands die net voor de kust van het schiereiland liggen. Ook een wandeling langs de kust 
tot aan de Cloghar Cliffs mag zeker niet op uw programma ontbreken. 
Dag 6: Dingle – Spanish Point/Miltown Malbay (ca. 130 km)
Vandaag laat u county Kerry achter zich en zet u koers richting county Clare. Hiervoor 
neemt u in Tarbert de ferry over het estuarium van de Shannon naar Killimer. Tijdens dit 
20 minuten durende boottochtje geniet u van de frisse zoute zeelucht terwijl u uitkijkt of u 
misschien een dolfijn ziet. Eenmaal voet aan land in Killimer zet u uw tocht verder richting 
Spanish Point/Miltown Malbay. 
Dag 7: Loop Peninsula (ca. 110 km)
Voor vandaag raden wij u de Loop Head Heritage Trail aan. Deze brengt u helemaal naar 
het uiterste zuidelijke punt van Loop Peninsula, Loop Head. Onderweg kan u een wandeling 
maken aan de kliffen van Kilkee, Dunlickery Castle bekijken, wandelen naar de Bridges of 
Ross. Op de terugweg neemt u de zuidelijke route en kan u stoppen aan de Grave of the 
Yellow Man, Rinevella Bay, Kilcredaun Church of Querrin Pier. Allemaal de moeite waard ! 
Overnachting in Spanish Point/Miltown Bay.
Dag 8: Spanish Point – Cliffs of Moher – Burren – Oughterard (130 km)
Na uw ontbijt wacht u weer een mooie dag vol onverwachte natuurwonderen. De eerste 
stop is aan de indrukwekkende Cliffs of Moher waar u een spectaculaire wandeling kan 
maken langs de 600 meter hoge kliffen en een kijkje kan nemen in het informatieve vi-
sitor centre. Een stukje verder naar het noorden wacht het mysterieuze landschap van de 
Burren. Dit karstlandschap werd 240 miljoen jaar geleden op de zeebodem gevormd en 
vormt nu een bizar landschap rijk aan fauna en flora en bijzondere natuurfenomenen zoals 
verdwijnende meren. Maak in de namiddag een wandeling in het gezellige centrum van 
Galway city. Overnachting in de omgeving van Oughterard.   
Dag 9: Connemara (ca. 125 km)
De Connemara is een regio die iedereen tot de verbeelding spreekt. Het is het woeste ach-
terland van de westkust van Ierland. Zo goed als helemaal omgeven door water met Clew 
Bay in het noorden, Galway Bay in het zuiden en de meren Lough Corrib en Lough Mask 
in het oosten. Een rit door de Connemara is indrukwekkend, dit is echt Ierland unplugged. 
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INBEGREPEN:
bezoek Rock of Cashel, 

bezoek Muckross House & 
Gardens, bezoek Blasket Islands 
centre, Cliffs of Moher, Kylemore 

Abbey & gardens, Killary fjord 
cruise, een reisgids Ierland 

en een documentatie-
map.



14 15

IerlandIerland

8-daagse autorondreis

vanaf € 365 p.p.

Charming Ireland

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC13
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  425,00 417,00 590,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  457,00 449,00 624,00
C: 24/6-31/8/21  464,00 456,00 630,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag. Kind 2-11j.: € 252
Reservatiekosten: 1 x € 10 voor bovenstaand programma in B&B´s. 
Prijs per persoon, per rondreis IETHAR02
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple
A: 1/4-24/4/21   720,00 625,00
B: 25/4-24/6/21   911,00 771,00
C: 25/6-30/9/21   935,00 787,00
D: 1/10-31/10/21   720,00 625,00
Single op aanvraag.
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -3j.: gratis in logies, kind 3-11j.: € 257 in periode A/D,  
€ 287 in periode B/C.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt, inkomtickets voor St Patricks Cathedral, 
Book of Kells, Guiness Storehouse, Kylemore Abbey en Cliffs of Moher, een reisgids ´Ierland´ per 
dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport 
U kan deze reis combineren met vluchten en een huurwagen of Irish Ferries overtoch-
ten. Vraag een offerte.

Overnachting
B&B Ierland
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. Gallia reserveert voor 
deze rondreis B&B´s in de 3 en 4 sterren categorie. 
Original Irish hotels
De gereserveerde hotels zijn hotels die deel uit maken van de ‘Original Irish Hotels´, 
unieke individuele luxe charmehotels zoals bv Harrington Hall Hotel in Dublin, Lough 
Inagh Lodge in Recess, Randles Hotel in Killarney en Brook Lodge Hotel in Maccredin 
of gelijkaardig.

De rondreis ´Elegant Ierland´ brengt u vanuit Dublin door de counties Galway, Kerry 
en Limerick terug naar uw vertrekpunt. Onderweg verblijft u in gezellige B&B´s of in 
pareltjes van elegante hotels die uw reis onvergetelijk zullen maken. 

Dag 1-2: Dublin
De hoofdstad van Ierland heeft heel wat te bieden op cultureel gebied: St Patrick’s Cathe-
dral, Dublin Castle, Trinity College en het ´Book of Kells´, Christchurch Cathedral zijn maar 
enkele van de mogelijkheden. Maar ook het indrukwekkende Guinness Storehouse of Ja-
meson whisky zijn de moeite waard. Neem ´s avonds zeker ook eens een kijkje in Temple 
Bar en luister naar wat typisch Ierse muziek. 2 overnachtingen in Dublin.
Dag 3: Dublin-Clonmacnoise-Connemara (400 km)
Via Kilbeggan, waar u de oude Johnny Locke’s Distillery kan bezoeken, naar Athlone. Hier 
moet u beslist een bezoek brengen aan de overblijfselen van de monastieke nederzetting 
Clonmacnoise, één van Ierland’s belangrijkste archeologische sites. Overnachting in de 
omgeving van Recess/Oughterard.
Dag 4: Clifden – Kylemore Abbey – Connemara (70 km)
Doorheen de Connemara naar Clifden, een levendig plaatsje met gezellige pubs. De Con-
nemara is een landschap met een rijk kleurenpalet, veel contrasten en een woeste natuur 
die zich uitstrekt van de moerassen en meren van het Gaelic sprekende Zuid-Connemara tot 
aan de Twelve Bens bergketen in het Noordwesten van de Connemara. Bezoek zeker de Be-
nedictijner Kylemore Abbey met zijn prachtig gerestaureerde Victoriaanse ommuurde tuin. 
Dag 5: Cliffs of Moher – Burren - Killarney (320 km)
Neem de tijd om Galway, één van de populairste en levendigste steden van Ierland, te 
bezoeken. Daarna rijdt u langs de Black Head kustroute zuidelijk. Hier ontdekt u het unieke 
maanlandschap van de Burren, een kalksteengebied van ongeveer 300 vierkante km, dat 
bestaat uit majestueuze bergen en rustige valleien. Na een stop aan de wereldberoemde 
Cliffs of Moher rijdt u verder naar Killarney. Overnachting in Killarney.
Dag 6: Ring of Kerry (160 km)
Vandaag staat de beroemde 160 km lange, prachtige autorondrit ‘Ring of Kerry’ op het pro-
gramma. Wilt u het liever wat rustiger aan doen ? Dan kan u een wandeling in het Killarney 
National Park maken en Muckross House & Gardens bezoeken. Overnachting in Killarney.
Dag 7: Killarney – Kilkenny – Cashel – Wicklow Mountains (290 km)
Via Mallow en Clonmel rijdt u naar Kilkenny voor een bezoek aan Kilkenny Castle en het 
oude stadje of u rijdt via Caher naar Cashel, waar u Cashel Rock kan bezoeken. Overnach-
ting in de Wicklow Mountains.
Dag 8: Einde van de reis 

8-daagse autorondreis

vanaf € 425 p.p.

Elegant Ierland

Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IERRTC10
Kamer en ontbijt    Dubbel/Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21   365,50 532,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21   396,00 565,00
C: 24/6-31/8/21   403,00 570,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag. Kind 2-11j.: € 244
Reservatiekosten: 1 x € 15 voor bovenstaand programma. 
Prijs per persoon Original Irish Hotels IERRTH10
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single  
A: 1/4-24/4/21  497,00 450,00 784,00
B: 25/4-24/6/21  635,00 554,00 965,00
C: 25/6-30/9/21  671,00 578,00 1009,00
D: 1/10-31/10/21  526,00 472,00 815,00
1 Kind 3-11j.: € 227 in periode A/D, € 257 in periode B/C
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule in een standaard kamer met 
ontbijt, toegangsticket voor Derrynane House en Muckross House and Gardens,een reisgids ´Ierland´ 
per dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Prijzen te combineren met vluchten en huurwagen of overtochten met Irish Ferries. 
Vraag een offerte.

Overnachtingen
Deze rondreis wordt aangeboden in 2 logiesmogelijkheden.
B&B Ierland:
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. Gallia reserveert voor 
deze rondreis B&B´s in de 3 en 4 sterren categorie. 
Original Irish hotels:
De gereserveerde hotels zijn hotels die deel uit maken van de ‘Original Irish Hotels´, 
unieke individuele charmehotels zoals bv BrookLodge****, Maccredin, Granville Hotel 
Waterford, Casey´s of Baltimore****, Baltimore, Arbutus Hotel****, Killarney of gelijkaardig.

Deze´ Charming Ireland´ rondreis brengt u o.a. in het groene Wicklow Mountains en 
in het prachtige graafschap Kerry. Maar ook de mooie Zuidelijke kust komt aan bod. 
Onderweg kan u tal van bezienswaardigheden bezoeken: Glendalough, een monastie-
ke nederzetting uit de 6de eeuw, Garinish Island met prachtig aangelegde Italiaanse 
tuinen, Muckross House and Gardens en Killarney National Park. U verblijft naar keuze in 
charmante B&B´s of in de luxueuzere maar zeker zo karaktervolle Original Irish Hotels.

Dag 1: Dublin - Maccredin Village (95 km)
Transport naar Ierland naar keuze. Na aankomst geniet u van een tocht naar één van de 
mooiste streken van Ierland, de Wicklow mountains. Daarvoor neemt u de panoramische 
weg die u over de Sally Gap naar Glendalough voert. Glendalough is een monastieke ne-
derzetting uit de 6de eeuw. Het ligt in een schitterende omgeving en wij raden u dan ook 
een wandeling naar de 2 meren aan. Overnachting in de omgeving van Maccredin Village.  
Dag 2: Maccredin - New Ross (105 km)
Vandaag heeft u op weg naar New Ross tijd voor een halte aan de Avoca Woolen Mills waar 
de mooiste stoffen geweven worden en in het pottenbakkersstadje Enniscorthy. New Ross is 
één van de oudste steden van County Wexford. Het middeleeuwse New Ross is de thuis van 
het Dunbrody famineship dat vertelt over de geschiedenis van de emigratie. Op 8 km van 
New Ross vindt u het voorouderlijk huis van de Amerikaanse president JF Kennedy of het 
arboretum aan hem opgedragen. Overnachting in de omgeving van New Ross. 
Dag 3: New Ross - Waterford - Castlemartyr (275 km)
Ontdek Waterford, de oudste stad van Ierland, waarvan de oorsprong terug gaat tot aan de 
komst van de Vikingen. Een fascinerende en bewandelbare Vikingdriehoek omsluit histori-
sche sites. In het Waterford Crystal Visitor Centre bewondert u het elegante vakmanschap 
dat bij elk stuk kristal komt kijken. Rijdt via de Copper Coast langs de kust van Tramore naar 
Dungarvan. Dit traject is een opeenvolging van hoge rotsen, baaien en overgetelijke zee-
zichten. Overnachting in de omgeving van Castlemartyr. 
Dag 4: Castelmartyr - Kinsale - Glandore - Baltimore (155 km)
Via Cork en Kinsale langs de Zuidkust van Ierland naar Glandore en Baltimore. Vandaag 
geniet u van de kustlandschappen met als hoogtepunt de kliffen achter het dorp Baltimore, 
waar u een schitterend uitzicht hebt op de Carbery’s Hundred Isles, piepkleine eilandjes in 
Roaring Bay. Vanavond geniet u zeker van een visdiner in één van de visrestaurantjes van 
het dorp. Overnachting in de omgeving van Baltimore. 
Dag 5: Baltimore - Glengariff - Killarney (120 km)
Via Bantry naar Glengariff. Hier kan je de Italiaanse tuinen bezoeken op Garinish Island, net 
voor de kust bij Glengariff. Via Kenmare over de Molls Gap en door het National Park naar 
Killarney, onderweg een prachtig uitzicht over de meren van Killarney. Muckross House & 
Gardens in Killarney National Park loont zeker de moeite om te bezoeken. Overnachting in 
Killarney.
Dag 6: Ring of Kerry (160 km)
Vandaag volgt u de beroemde rondrit ‘Ring of Kerry’ over het Iveragh schiereiland. Geniet 
van de prachtige vergezichten. Inbegrepen in uw reis zit een bezoek aan Derrynane House, 
ongeveer halfweg op de Ring of Kerry. Dit prachtige huis gelegen op 120 hectare parkland 
is een niet te missen bezienswaardigheid.  Overnachting in Killarney. 
Dag 7: Killarney - Dingle Peninsula - Adare (240 km)
U hebt de keuze uit verschillende mogelijkheden: een dagexcursie naar het Dingle Penisula 
met in het uiterste westen het prachtige Slea Head of u rijdt naar Tralee waar u het Kerry, the 
Kingdom museum kan bezoeken met o.a. een reconstructie van het leven in Tralee tijdens 
de middeleeuwen. Via Listowel, Athea en Ardagh naar Adare. Adare is een pittoresk dorpje 
ten zuiden van Limerick. Overnachting in de omgeving van Adare. 
Dag 8: Adare - Dublin (230 km)
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INBEGREPEN:
inkom tot 5 topbezienswaardig-

heden, een reisgids ´Ierland´ en 
een documentatiemap.

INBEGREPEN:
inkomtickets voor Derrynane 

House en Muckross House and 
Gardens en een documentatie-
map met een reisgids ´Ierland.
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Prijs per persoon voor de rondreis
B&B Ireland IEAIBB01
Kamer en ontbijt    Dubbel Triple
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21   610,00 601,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21   641,00 633,00
C: 24/6-31/8/21   648,00 640,00
Reservatiekosten: 1 x € 12,50 voor bovenstaand programma. 
Mix IEAIMIX1
Kamer en ontbijt    Dubbel Triple
A: 1/4-23/4/21, 1/10-31/10/21   711,00 745,00
B: 24/4-23/5/21   737,00 772,00
C: 24/5-23/6/21   755,00 790,00
D: 24/6-31/8/21   812,00 845,00
E: 1/9-30/9/21   768,00 802,00
Minimum leeftijd voor dit programma is 12 jaar. 
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de door u gekozen verblijfsformule met ontbijt, 1u cruise Cliffs of 
Moher, 1d fietstour Bangor Trail, 2,5-3u zeekajakken, een reisgids ´Ierland´ per dossier, een docu-
mentatiemap, de bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport 
U kan deze reis combineren met een huurwagen of 
overtochten van Irish Ferries. Vraag een offerte.

Overnachtingen
B&B Ierland:
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland 
Association op basis van kamer met bad of douche 
en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te 
proeven. De B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aan-
geduide plaats liggen.
Mix:
Indien u kiest voor de mix formule reserveren wij 4 
nachten in B&B´s en de laatste 3 nachten in een 
3/4* hotel in Westport zoals bv Westport Coast Hotel 
of gelijkaardig. 

Tijdens deze Active Ireland rondreis geniet u in 3 prachtige regio´s 
van Ierland van een kajak avontuur, een begeleide fietstocht met BBQ 
op het strand en een boottocht naar dé bezienswaardigheid van Ierland, 
de Cliffs of Moher. Een ervaring om nooit te vergeten ! 

Dag 1: Dublin - Doolin/Lisdoonvarna (260 km)
U doorkruist Ierland van rechts naar links om via Athlone naar het mooie county Clare te 
rijden. Maak als tussenstop misschien een wandeling aan het mooie Lough Ree of bezoek 
Athlone. Overnachting in de omgeving van Doolin/Lisdoonvarna .
Dag 2: Doolin/Lisdoonvarna 
Vertrek uit Doolin voor een 1u durende cruise naar de ‘Cliffs of Moher’. Deze spectaculaire 
kliffen steken een dikke 200 meter loodrecht boven de oceaan uit. Geniet van het adembe-
nemende uitzicht op dit wereldbefaamd natuurwonder. Vergeet zeker uw fototoestel niet ! 
Achteraf kan u naar de kliffen rijden om ze van bovenaf te bekijken en een wandeling langs 
de kustlijn te maken of u gaat voor dat andere natuurfenomeen, de Burren. Overnachting 
in de omgeving van Doolin/Lisdoonvarna. 
Dag 3: Doolin/Lisdoonvarna - Clifden/Leenane (160 km)
Op uw rit naar de Connemara raden wij u aan te stoppen in Galway, culturele hoofdstad in 
2020. Neem een kijkje in deze supergezellige stad voor u verder rijdt naar Clifden, hoofd-
stad van de Connemara. Clifden is een mooi stadje met hellende en ronde straten. U heeft 
hier een prachtig zicht op de smalle Clifden Bay en enkele toppen van de Twelve Bens. In-
dien u zin heeft in nog een uitstapje, dan neemt u een kijkje bij de Owenglin waterval of rijdt 
u naar Derrygimla´s White Strand enkele kilometers buiten Clifden. Een andere aanrader is 
de ‘Sky Road’, een toeristische route met vertrek- en aankomst in Clifden. Overnachting in 
de omgeving van Clifden/Leenane.
Dag 4: Clifden/Leenane 
Verken de kustlijn van de Connemara tijdens dit uniek zeekajak avontuur. Onder leiding 
van een ervaren gids ontdekt u zeegrotten, rotsbogen en het zeeleven rond de mooie kliffen 
bij Cleggan Head. Alle materiaal zoals wetsuits, peddels, kajaks, zwemvesten en snorkels zijn 
voorzien. Overnachting in de omgeving van Clifden/Leenane 
Dag 5: Clifden/Leenane - Westport (90 km)
Onderweg naar Westport kan u stoppen aan Kylemore Abbey. Deze bezienswaardigheid 
is één van de meest romantische kastelen van Ierland, het kasteel en zijn Victoriaanse 
ommuurde tuin bieden u naast een fascinerende geschiedenis ook unieke  fotografische 
mogelijkheden. Maak daarna misschien eens een wandeling in het ‘Connemara National 
Park’.  Daarna rijdt u rond het Killary Fjord, het Murrisk Peninsula op. Via de Mweelread 
Mountains over de Doo Lough Pass naar Cregganbaun en Louisburg. Dan verder langs de 
kust van Clew Bay naar Westport, een gezellig stadje met verschillende goede restaurants 
nabij de haven.
Dag 6: Westport
Gezien het landschap uitdagend kan zijn, werden er Kalkohoff e-bikes voorzien voor uw 
fietstocht op de Bangor Trail. U gaat met deze tocht weg van de toeristische routes en 
neemt de tijd om deze wilde regio met glaciale valleien, watervallen, ruïnes uit het bronzen 
tijdperk, oude abdijen en kastelen te ontdekken. ´s Middags ontspant u op een verlaten 
strand waar er een BBQ voorzien wordt met lokale, verse producten. Dit is puur genieten in 
de natuur. Overnachting in de omgeving van Westport.
Dag 7: Westport - Achill Island - Westport (120 km)
Vandaag gaat u op daguitstap naar het prachtige Achill Island. Achill Island is door een 
brug bij Achill Sound verbonden met het schiereiland Corraun Peninsula. Op het eiland ligt 
de hoogste klif van Ierland: 650 meter hoog. Heeft u tijd dan kan u met een boot vanuit 
Doogort naar de Seal Caves of de robbengrotten iets ten noordwesten van het dorp. Of u 
neemt een kijkje bij het strand aan Keem Bay of maakt een wandeling op dit mooie eiland. 
Overnachting in de omgeving van Westport. 
Dag 8: Westport - Dublin (255 km)
U doorkruist Ierland van west naar oost door het schitterende binnenland en rijdt via Cast-
lebar, Longford en Mullingar terug naar Dublin. 

8-daagse autorondreis

vanaf € 610 p.p.

Active Ireland 
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INBEGREPEN:
cruise Cliffs of Moher, 1d fietstour 
Bangor Trail, 1/2d zeekajakken, 

een reisgids Ierland en een 
documentatiemap.
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Ierland

Prijs per persoon voor de rondreis
Hotels IERRHO14
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single 
A:1/4-20/4/21  693,00 627,00 1068,00
B:21/4-20/5/21  761,00 686,00 1158,00
C:21/5-31/8/21  798,00 724,00 1200,00
D:1/9-30/9/21  758,00 683,00 1156,00
E:1/10-31/10/20  693,00 626,00 1050,00
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -2j.: gratis in logies, 2-11j.: € 271
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 10 overnachtingen in een standaard kamer met ontbijt, toegangsticket Titanic Belfast, 
Giant´s Causeway en Carrick-a-Rede Rope Bridge, een reisgids ´Ierland´ per dossier, een documen-
tatiemap, de bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes, persoonlij-
ke uitgaven en verzekeringen.

Transport
U kan deze reis combineren met vluchten en een huurwagen of overtochten met Irish 
Ferries. Vraag een offerte.

Overnachtingen
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels zoals Londonderry Arms Hotel, Marine Hotel, 
Brown Trout Country Inn, City Hotel Derry, Station House Hotel Clifden, Clayton Sligo 
Hotel of gelijkaardig.

Tijdens deze reis komt u langs een rijke schakering aan legendari-
sche bezienswaardigheden, fantasierijke filmlocaties van bijvoorbeeld 
Game of Thrones en culturele dorpen in de Glens of Antrim. De route 
volgt de fenomenale kustweg die begint in Belfast en eindigt in London-
derry. Hij bestrijkt geen enorme afstanden maar elke plaats onderweg is de moeite 
waard. Na het noorden van Ierland is Donegal aan de beurt. Donegal is Ierland’s best 
bewaarde geheim. Grillige kusten, glooiende heuvels en eeuwenoude geschiedenis 
gaan hier hand in hand. Stap terug in de tijd en ontdek deze unieke omgeving aan 
de hand van mysterieuze stenen, afgelegen ringforten, sluimerende legenden en in 
nevelen gehulde meren. Ervaar de Keltische mystiek en de oorverdovende stilte van de 
indrukwekkende natuur. 

Dag 1: Dublin - Mourne Coastal Route - Belfast (210 km)
Na aankomst in Dublin gaat u dadelijk op weg naar Belfast. U doet dit via Newry en de 
Mourne Mountains. Als u de Mourne Coastal Route volgt krijgt u een indruk van de enorme 
omvang van deze bergen.  Als je over een van de vele slingerpaden op hoogte wandelt 
spreidt county Down zich in al zijn schoonheid onder uw voeten uit. Overnachting in Belfast.
Dag 2: Belfast
Belfast is naast een metropolis ook de thuishaven van de Titanic. Titanic Belfast is de grootste 
Titanic-bezienswaardigheid ter wereld met interactieve zalen waar het verhaal van het schip 
op meeslepende wijze verteld wordt van begin tot tragisch einde. Maak daarnaast zeker tijd 
voor een wandeling over St George´s Market, een rondrit langs de beroemde muurschilde-
ringen, het Ulster Museum, de Belfast Botanic Gardens, de City Hall en het Cathedral Quarter. 
Overnachting in Belfast.
Dag 3: Belfast - Ballygally/Carnlough (45 km)
U rijdt de stad uit met het Belfast Lough aan uw rechterkant. De Causeway Coastal route start 
officieel in Newtownabbey. Uw eerste stopplaats is in Carrickfergus waar u het 12de eeuws 
kasteel kan bezoeken. Enkele kilometers verder neemt u de afslag naar Island Magee waar u 
de lus rond het eiland kan nemen. Beetje avontuurlijk aangelegd ? Reserveer dan vooraf voor 
de klifwandeling van The Gobbins. Deze spectaculaire wandeling voert u over bruggen en 
kliffen, vele meters boven de oceaan met uitzicht op de Blackhead Lighthouse. In Ballygally 
bezoekt u het Ballygally Castle Hotel. Het oude kasteel is verweven met de lokale mythen en 
legenden. Daarna betreedt u het hart van de Glens. Aan de monding van de Glenarm rivier 
ligt het dorpje met dezelfde naam. Hier bezoekt u tussen mei en september het Glenarm 
Castle, een sprookjesachtig kasteel. Een wandeling door de prachtig onderhouden ommuur-
de tuinen is de perfecte afsluiter van de dag. Overnachting in de omgeving van Ballygally/
Carnlough. 
Dag 4: Ballygally/Carnlough - Ballycastle (60 km)
Van uit het mooie kustplaatsje Carnlough rijdt u voorbij de landtong Garron Point tot aan het 
dorp Waterfoot. Dit is gelegen aan de voet van de Glenariff. Maak hier misschien een wande-
ling over het ruim 1,5 km lange strand. Enkele kilometers in het binnenland ligt het Glenariff 
Forest Park waar u 4 wandelingen heeft om uit te kiezen. Al kronkelend nemen ze u mee 
door een landschap van watervallen en rivieren. In Cushendall ziet u de rode zandstenen 
Curfew Tower. Een gezellig plaatsje voor een eventuele lunchstop. Vlakbij het fraaie dorpje 
Cushendun vindt u de Cushendun Caves. Hier werden verschillende scenes van Game of 
Thrones opgenomen. Volg in Cushendun de kustweg langs Runabay Head en Torr Head naar 
Ballycastle. In Ballycastle doet u even een ommetje door het binnenland om de mooie Dark 
Hedges te gaan bewonderen. Overnachting in de omgeving van Ballycastle. 
Dag 5: Ballycastle - Portrush/Coleraine (45 km)
Uw eerste stop vanmorgen is aan de kustweg naar Ballintoy. De touwbrug van Carrick-a-Re-
de overspant een kloof van 20 meter breed op een hoogte van 30 meter boven de beukende 
golven. Niet moedig genoeg om de brug over te steken, dan is de wandeling er naartoe ook 
al de moeite. Een verfrissing in het wondermooie vissersdorpje Ballintoy met zijn piepkleine 
haventje, is dan misschien wel aangeraden. Daarna staat de UNESCO werelderfgoedplaats 
Giant´s Causeway op het programma. Hier bedekken zo´n 40.000 zeshoekige basaltpilaren 
het landschap en vormen een pad dat de oceaan in loopt. Na al dat lopen is een bezoek 
aan de Bushmills Distillery misschien een optie ? Als laatste orgelpunt van de dag bezoekt u 
Dunluce Castle. Een nog spectaculairdere ligging voor de ruïne van dit 14de eeuwse kasteel 
is moeilijk voor te stellen. Overnachting in de omgeving van Portrush/Coleraine.  
Dag 6: Portrush/Coleraine - Londonderry (50 km) 
Nabij de universiteitsstad Coleraine brengt u een bezoek aan het Mountsandel Ford. Deze 
9000 jaar oude plaats is de oudst bekende nederzetting in Ierland. Daarna rijdt u weer de 
kustweg op naar Downhill en Mussenden Temple. Binevenagh Mountain is een uitkijkpunt 
op slechts 10 minuten rijden van Downhill. Door zijn ligging in een Area of Outstanding Na-
tural Beauty mag je hier een adembenemend uitzicht verwachten. Daarna gaat het verder 
langs Limavady en het Roe Valley Arts and Culture centre naar Londonderry. Overnachting 
in Londonderry. 
Dag 7: Londonderry - Letterkenny (55 km)
Bezoek de grootste stad van Donegal die op beide oevers van de Swilly werd gebouwd. Een 

wandeling over de langste hoofdstraat in Ierland en een bezoek aan de St. Eunan´s Cathe-
dral mogen zeker niet ontbreken. Overnachting in Letterkenny.
Dag 8: Fanad Peninsula (190 km)
Letterkenny is ideaal gelegen om de noordkust te verkennen. Vandaag staat Fanad Peninsula 
op het programma. Het oostelijk gedeelte van dit schiereiland is veruit het mooiste. In de buurt 
van Doaghbeg in het uiterste noorden zie je rotsen die als gevolg van de erosie uitgesleten 
zijn tot spectaculaire vormen. Rij ’s middags rond Mulroy Bay naar Carrickart en Rosgull en 
dan terug naar Letterkenny via Doe Castle en Creslough. Overnachting in Letterkenny.
Dag 9: Letterkenny - Killybegs (80 km)
Rijdt via Gleba House naar de adembenemende groene heuvels van Donegal en Glenveagh 
National Park met de Derryveag Mountains. Het landschap is hier nog zo ongerept dat steen-
arenden met succes opnieuw zijn geïntroduceerd en in de lucht te zien zijn boven Lough 
Veagh. In het Nationale Park vindt u ook het kasteel van Glenveagh, met de bijbehorende 
tuinen. De 13 hectare grote tuinen rond het kasteel bieden een verscheidenheid van bomen, 
struiken en bloemen van uit de gehele wereld. Overnachting in de omgeving van Killybegs.
Dag 10: Killybegs - Sligo (135-220 km)
´s Morgens wacht een unieke bezienswaardigheid: de Slieve League Mountains. Deze kliffen 
behoren met een hoogte van 600 meter tot de hoogste zeekliffen van Europa. Maak een 
wandeling om ze in volle gloren te aanschouwen. 
Daarna neemt u de panoramische weg richting Lower Lough Erne en Belleek. Hier kan u 
er voor kiezen om een rit rond het meer te maken en om te genieten van enkele van de 
prachtige uitzichten of u rijdt via de kust naar Sligo. Overnachting in de omgeving van Sligo.  
Dag 11: Sligo - Dublin (210 km) 
U rijdt via Lough Key en het mooie Carrick-on-Shannon door het schitterende Ierse landschap 
terug naar Dublin

11-daagse autorondreis

vanaf € 693 p.p.

Causeway Coastal Route & Donegal
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Ballycastle

Ballygalley
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INBEGREPEN:
bezoek aan Titanic Belfast,  

Carrick-a-Rede Rope Bridge, 
Giants Causeway, een reisgids 
Ierland en een documentatie-

pakket.
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Ierland

Prijs per persoon voor de rondreis in B&B´s IERRWA01
Kamer en ontbijt  Dubbel Triple Single 
A: 1/4-18/4/21,1/10-31/10/21  616,00 594,00 868,00
B: 19/4-18/5/21  632,50 606,00 883,00
C: 19/5-18/6/21,1/9-30/9/21  677,50 650,50 931,00
D: 19/6-31/8/21  687,50 661,00 939,00
Max. 2 kinderen op de kamer van de ouders: -2j.: op aanvraag, 2-5j.: € 373,50 en 6-11j.: € 411
Reservatiekosten: 1 x € 20 
Prijs per persoon voor de rondreis in hotels IERRWA02
Kamer en ontbijt   Dubbel Triple Single 
A: 1/4-18/4/21  813,00 694,00 1241,00
B: 19/4-18/5/21  869,00 740,00 1347,00
C: 19/5-18/6/21  926,00 860,00 1449,00
D: 19/6-31/8/21  995,00 931,00 1504,00
E: 1/9-30/9/21  881,00 815,00 1399,00
F: 1/10-31/10/21  840,00 776,00 1284,00
Max. 1 kind op de kamer van de ouders: -4j.: gratis in logies, 4-11j.: € 286. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 11 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, toegangstickets voor Trim 
Castle, Westport House, Kylemore Abbey, Cruise op Lough Corrib, Atlantic Edge Centre Cliffs of Moher, 
Derrynane House, Muckross House and Gardens, een reisgids ´Ierland´ per dossier, een documenta-
tiemap, de bijdrage Garantiefonds en BTW.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden en niet-vermelde inkomtickets, drankjes, persoon-
lijke uitgaven en verzekeringen.

Ierlands grootste geheimpje is de ‘The Wild Atlantic Way’ autoroute. 
Deze loopt over bijna de hele westelijke kust, 3800 km onafgebroken 
oceaanbranding van Donegal in het noorden tot Cork in het zuiden.  De 
route loopt langs grillige schiereilanden, verlaten dorpen, prachtige zichten op 
de uiterste uiteinden van West-Europa. Hier geniet u van rustige wegen en stops in 
kosmopolitische steden maar ook op plaatsen waar de tijd lijkt stil te staan. Deze volledige 
bewegwijzerde route is vergelijkbaar met de Atlantic Drive in Noorwegen, de Pacific Coast 
Highway in Californië of de Tuinenroute in Zuid-Afrika maar dan veel rustiger. Op de route 
zijn honderden actieve mogelijkheden, culturele bezienswaardigheden, uitzonderlijke na-
tuurfenomenen en gezellige dorpjes en steden te bezoeken.

Dag 1: Fáilte go Éireann – Welkom in Ierland (50 km)
Na aankomst in Ierland rijdt u naar Trim in County Meath. Hier heeft u tijd voor een bezoek aan 
Trim Castle. Trim Castle is een burcht uit de twaalfde eeuw. Overnachting in de omgeving van Trim.
Dag 2: Trim – Killybegs (215 km)
Na het ontbijt rijdt u, door het landschap dat een inspiratiebron was voor de grote Ierse schrijver 
WB Yeats, Nobelprijswinnaar voor de literatuur, naar het noordwesten van Ierland en Donegal. 
Stop zeker eens in Cavan en geniet onderweg van de prachtige zichten op de beide meren van 
de Erne rivier; het Upper en het Lower Lough Erne. Overnachting in de omgeving van Killybegs. 
Dag 3: Killybegs – Slieve League Cliffs – Sligo (115 km)
Vandaag reist u naar het dorpje Carrick. Carrick ligt tegen de Slieve League Mountains. Deze 
storten met de Cliffs of Bunglass in de oceaan. Vanaf het nabijgelegen Slieve League bezoe-
kerscentrum kunt u naar de kliffen wandelen of het pendelbusje nemen. Deze prachtige kliffen 
behoren tot de hoogste van Europa.  Overnachting in de omgeving van Sligo.
Dag 4: Sligo – Castlebar (160 km)
Bij Sligo kan u in Drumcliff op het kerkhof het graf van WB Yeats bezoeken. Maak een wan-
deling op de beroemde stranden van Sligo, of laat u verwennen in één van de traditionele 
zeewierbaden. Voorzie een stop om naar de top van de Knocknarea berg te wandelen. Op 
deze bergtop geniet u van een prachtig uitzicht op Sligo Bay en de bergen en meren van deze 
prachtige provincie. Daarna rijdt u rond de Ox Mountains naar Ballycastle en de Ceide Fields. 
Dit is een groots monument uit het stenen tijdperk, gelegen in een uitgestrekt prehistorisch 
landschap van veengronden en indrukwekkende kliffen op een grillige kustlijn. Verschillende 
borden vertellen tijdens de wandeling het verhaal van het dagelijkse leven van een agrarisch 
volk, hun georganiseerde maatschappij en hun sterk ontwikkelde spirituele overtuigingen. ´s 
Namiddags rijdt u via Lough Conn en Lough Cullin naar Castlebar. Neem zeker de tijd voor een 
stop aan Pontoon Bridge. U heeft hier een schitterend zicht op beide meren. Overnachting in 
de omgeving van Castlebar.
Dag 5:  Castlebar – Achill Island – Castlebar (ca. 120 km)
Vandaag kiest u voor een rustdag of gaat u Achill Island verkennen. Neem de brug naar het 
eiland waar vele outdoor-activiteiten op u wachten (wandelen, paardrijden, surfen, windsurfen 
of duiken). Of maak een rondrit over het eiland om het prachtige landschap te bewonderen. Op 
de terugweg rijdt u naar het schilderachtige Newport dat bekend staat om zowel zijn zoetwater- 
als zijn zeevisserij.Overnachting in de omgeving van Castlebar. 
Dag 6: Castlebar – Connemara - Galway (250 km)
Start de dag met een bezoek aan het charmante Westport met zijn Westport House en zijn 
Country Park. Daarna ontdekt u de ongerepte schoonheid van de Connemara. De Connemara 
is een landschap met veel contrasten en een woeste natuur die zich uitstrekt van de moeras-
sen en meren van het Gaelic sprekende Zuid-Connemara tot aan de Twelve Bens bergketen in 
het Noordwesten van de Connemara. Op weg naar Clifden, de grootste stad in de Connemara, 
stopt u aan de Benedictijner Abdij van Kylemore. U kan het bezoekerscentrum, een deel van 
het huis en de prachtig gerestaureerde Victoriaanse ommuurde tuin verkennen. Loop ook even 
binnen in de Connemara Rokerij, waar u een scala aan wilde, organische en gekweekte, ge-
rookte zalm en gerookte vis kan vinden. In het vissersdorpje Roundstone kan u wat plaatselijk 
gevangen kreeft of krab proeven. Overnachting in de omgeving van Galway.
Dag 7: Galway
Neem zeker even de tijd om Galway, één van de populairste en levendigste steden van Ierland, 
te bezoeken. Van de eeuwenoude wijk Claddagh tot aan de verkeersvrije straten met cafés 
en restaurants en de boulevard van Salthill. Galway heeft zoveel te bieden aan zijn bezoekers 
! Scheep in het hart van Galway City in op de Corrib Princess voor een cruise op Lough Cor-
rib. Tijdens de tocht over de majestueuze Corrib rivier en op het meer krijgt u onovertreffelijke 
uitzichten op historische monumenten en de natuurlijke schoonheid die samen de meest 
spectaculaire waterweg in Ierland vormen. Overnachting in de omgeving van Galway. 
Dag 8: Galway – Burren – Cliffs of Moher – Loop Peninsula – Ennis (240 km)
Verlaat Galway en rijdt langs de Black Head kustroute zuidelijk. Ontdek het unieke maanland-
schap van de Burren, een kalksteengebied van ongeveer 300 vierkante km, dat bestaat uit 
majestueuze bergen en rustige valleien met zacht meanderende beekjes. Daarna staan de 
wereldberoemde Cliffs of Moher op het programma. De namiddag sluit u af met het prachtige 
uitzicht  van de Loop Head vuurtoren. Op Loop Peninsula kan u een boottocht maken om 
dolfijnen te spotten. De Dolphin Discovery Cruises in Kilrush zien 98% van de tijd dolfijnen. 
Overnachting in Ennis. 

Dag 9: Ennis – Tralee – Dingle (150 km)
Vandaag gaat het via Limerick naar Tralee en het verbluffend mooie schiereiland Dingle. Hier 
kan u enkele van de mooiste kustlandschappen in Ierland vinden. De weg rond het schierei-
land is werkelijk spectaculair, hij loopt door de Slieve Mish bergketen. Dingle is een bloeiend 
vissersdorp waar u volop kan winkelen of gewoon genieten van de sfeer van een typisch Ierse 
stad. Van Dingle rijdt u langs de kust naar Slea Head waar u een prachtig zicht krijgt op de 
Blasket eilanden, verlaten sinds 1953. U kan er het Blasket Centre bezoeken. Overnachting in 
de omgeving van Dingle.  
Dag 10: Dingle – Ring of Kerry - Kenmare (180 km)
Onovertroffen zeegezichten, afgelegen witte zandstranden en in mist gehulde bergen. De Ring 
of Kerry heeft zijn reputatie als één van de mooiste streken van Ierland verdiend. De mooie 
rondrit volgt de kust van het schiereiland Iveragh en komt ook door levendige dorpen met ge-
zellige pubs, charmante boekwinkels en aantrekkelijke restaurantjes. Ongeveer halverwege de 
Ring of Kerry route vindt u Derrynane House, het huis van het eerste katholieke parlementslid 
Daniel O´Connell (1775-1847).Het charmante huis is zorgvuldig gerestaureerd en bevat veel 
unieke meubelstukken en zilverwerk. Het 120ha grote park maakt deel uit van het Nationaal 
Park Derrynane. Overnachting in de omgeving van Kenmare/Killarney. 
Dag 11: Kenmare/Killarney - Dublin 
Bezoek vanochtend Killarney en Muckross House in het Killarney National Park. Daarna rijdt u 
verder naar Dublin voor uw laatste avond in Ierland. Dublin, de hoofdstad van Ierland, werd op-
gericht door de Vikingen aan het einde van de 9e eeuw. Ze gedijde goed doorheen de pracht 
van de Georgiaanse periode, overleefde de conflicten van de Onafhankelijkheidsoorlog en de 
Burgeroorlog. Vandaag is Dublin een gezellige intieme stad die zijn moderne visie combineert 
met zijn kleurrijke verleden. Overnachting in de omgeving van Dublin.  
Dag 12: Vertrek uit Dublin

12-daagse autorondreis

vanaf € 616 p.p.

The Wild Atlantic Way

Transport
Prijzen te combineren met vluchten en huurwagen of overtochten met Irish Ferries. 
Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
B&B Ierland: 
U verblijft bij particulieren, leden van de B&B Ireland Association, op basis van kamer 
met bad of douche en Iers ontbijt. Ideaal om wat van de Ierse sfeer te proeven. De 
B&B’s kunnen tot 20 km buiten de aangeduide plaats liggen. In Dublin hebben we 
gekozen voor Egans House met een ruime parking en openbaar vervoer naar het 
echte centrum. 
Hotels: 
U verblijft in goede drie/viersterrenhotels zoals bv Trim Castle Hotel, Clayton Hotel Sligo, 
Breaffy House Resort, Victoria Hotel Galway, Dingle Skellig Hotel, Cassidys Hotel Dublin 
of gelijkaardig
Omwille van de logies voorhanden wordt er voor de beide versies soms een andere 
overnachtingsplaats voorgesteld omdat beide categorieën niet beschikbaar zijn op 
de voorziene bestemmingen. Gallia kiest dan steeds de beste optie voorhanden. 
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Ring of 
Kelly

Cliffs of 
Moher

Achill 
Island

Clifden

Leenane

Westport

Newport

Ballycastle

Ardara

Donegal

Dingle

Kenmare

INBEGREPEN:
bezoek Trim Castle, Westport 

House, Kylemore Abbey, Atlantic 
Edge Centre Cliffs of Moher, Der-
rynane House, Muckross House 
and Gardens, Cruise op Lough 
Corrib, een reisgids ´Ierland´ 

en een documentatie-
map.
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Groot-Brittannië bestaat uit diverse landen met elk een eigen gezicht. 
Zelfs losse graafschappen verschillen onderling vaak als dag en nacht. 
Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en de Kanaaleilanden zijn ie-
der uniek en bijzonder op een geheel eigen manier. Het Britse erfgoed is 
zowel in de natuur als in de vele historische gebouwen van het land terug 
te vinden. Het moderne leven laat zich zien in de steden met hun winkels 
en cultuur van het allerhoogste niveau. Elk stukje van Groot-Brittannië, 
of het nu Kent, het Lake District, Wales of Schotland is, is de moeite van 
het bezoeken waard omwille van zijn overdonderend mooie natuur, zijn 
pittoreske steden en dorpjes en de typische cultuur. Uniek, traditioneel,  
vernieuwend, fris, fantastisch… Groot-Brittannië is het allemaal en meer.

Tijdzone
Door gelijkschakeling van de zomertijd met Europa is het in het Verenigd 
Koninkrijk altijd een uur vroeger dan in België. 

Het Britse weer
Groot-Brittannië kent een gematigd klimaat met vrij veel bewolking. Door 
de noordelijke ligging genieten we hier van lange zomeravonden en (lan-
ge) perioden van mooi weer kunnen in alle seizoenen voorkomen. Het 
weer kan van dag tot dag enorm variëren, maar over het algemeen zijn 
de zomers (juni-augustus) warm: 14-30 °C en de winters (december-
-februari) koel: 1-4 °C. Er is een vrij groot verschil in temperatuur tussen 
Schotland en Zuid-Engeland. Over het algemeen geldt hoe zuidelijker 
hoe warmer.

Valuta
De Britse munteenheid is de Britse pond of het Great British Poundster-
ling-/GBP. Het symbool voor pond is £. Een pond stirling is 100 pence. Er 
zijn biljetten van £ 50, £ 20, £ 10 en £ 5. Er zijn munten van £ 2, £ 1,50 
p, 20 p, 10 p, 5 p, 2 p en 1 p.

GROOT- 
BRITTANNIË

PITTORESK  
EN LIEFLIJK

Orkney 
eilanden. 

70 eilanden, de 
meeste onbewoond 
maar alle met een 

uniek karakter.

Hebriden. 
Dit zijn paradijzen 

vol vogels en een ideale 
bestemming voor mensen die er 
eens helemaal uit willen. Ontdek 

de westelijke eilanden. 
Bewonder de eindeloze witte 
zandstranden op Harris, proef 

de gerookte zalm op 
Uist.

Noord-Ierland. 
Levendige steden met 

winkels, uitgaansgelegen-
-heden en festivals, buitensport 
activiteiten, fantastisch eten en 
ongerepte oorden waar u kunt 

uitrusten, ontspannen en u 
de batterijen opladen.

 

Shetland 
eilanden

Niet alleen de oor-
sprong van de bekende 
pony’s maar een oase 
van rust en ’wild’ na-

tuurschoon.

 

Schotse  
Highlands.

De ruige schoonheid van de 
bergen, de stilte in de heidevlaktes, 
de onbeschrijfelijke vergezichten, 

de grillige kust met die verrassende 
baaien en rustige vissersdorpen en de 

exotische aanblik van de eilanden 
in de verte... men moet het min-

stens eenmaal in zijn leven 
gezien hebben.

Speyside. 
Het Eden voor de whis-

kyliefhebber. Hier situeren 
zich meer dan de helft van de 
Schotse maltwhiskydistilleer-
derijen rond de rivier Spey en 

haar zijriviertjes. Uiteraard 
kunt u ze bezoeken en 

proeven.

Devon en 
Cornwall. 

Het westelijke schierei-
land met Torquay, Land-
send, Exeter,... Zoveel 
Engelse sfeer en zo 

dichtbij.

Lake District. 
Misschien wel de 

meest authentieke regio 
van Engeland. Stenen 

muurtjes rond de weides 
en meren tussen de mys-

terieuze heuvels.

Kent. 
Locaties zoals 

Canterbury, Leeds 
Castle en de talloze 

tuinen maken deze regio 
een must voor iedere 

Engeland-reiziger.

Jersey 
en Guernsey. 

De Kanaaleilanden met 
pittoreske dorpjes, een ruige 

kustlijn en mooie zandstranden. 
De uitnodigende natuur maakt van 
deze eilanden de ideale bestem-
ming voor iedereen die er even 

uit wil en houdt van wandel- 
of fietstochten en het 

goede leven.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1. Inverness: de niet-officiële hoofdplaats van de Highlands.
2. Glasgow: van verwaarloosde industriestad tot economisch centrum van Schotland.
3. Edinburgh: onbetwist de belangrijkste plaats in Schotland en het ideale vertrek- en 

aankomstpunt voor alle rondreizen.
4. Liverpool: de stad die voor altijd verbonden zal blijven met The Beatles.
5. Stratford-upon-Avon: de beste plaats om in de ban te komen van Shakespeare.
6. Oxford: dé universiteitsstad met een roemruchte geschiedenis.
7. Stonehenge: een mysterieuzere plek is moeilijk te vinden.
8. Bath: al van tijdens de Romeinen een kuurplaats met allure.
9. Brighton: modieus en erg stijlvol. Mis zeker het Royal Pavilion en The Pier niet.

Wales 
is anders dan 

andere delen van 
Groot-Brittannië. Met 400 

kastelen en maar één offici-
ele snelweg moet u het 

allemaal wat rustiger 
aan doen.

Cotswolds. 
Populaire bestem-

ming omwille van de 
zachte hellingen langs de 
oude valleien met typische 

dorpjes opgetrokken uit 
limestone.
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Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE5A
BUDGET    Standaard Dubbel
A: 1/5-10/5/21,18/9-2/10/21    461,00
B: 11/5-20/6/21,28/8-18/9/21    506,00
C: 21/6-28/8/21    541,00
D: 2/10-10/11/21    371,00
Toeslag half pension volw.: € 125. Max 2 kinderen 3-14j. in K+O: € 120 en € 192 in half pension.
Niet mogelijk met vertrek op zondag.
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE5B
STANDAARD    Standaard Dubbel
A: 10/4-12/4/21,2/10-22/10/21    466,00
B: 13/4-25/4/21    481,00
C: 26/4-10/5/21,18/9-2/10/21    531,00
D: 11/5-18/9/21    638,50
Toeslag half pension: € 200. Niet mogelijk met vertrek op zondag.
Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte.
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE5C
LUXE    Dubbel zeezicht
A: 13/4-25/4/21    691,00
B: 26/4-10/5/21    741,00
C: 11/5-18/9/21    818,50
D: 19/9-1/10/21    703,50
E: 2/10-16/10/21    611,00
F: 17/10-29/10/21    596,00
Toeslag half pension: € 200. Niet mogelijk met vertrek op zondag.
Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte. 
Toeslag upgrade naar elektrische fiets: € 25/dag (niet mogelijk voor kinderen).
Inbegrepen: 5 overnachtingen in het hotel van uw keuze met ontbijt, welkomstpack met kaarten, 
info materiaal en suggesties voor fietsroutes, inkom Samares Manor Gardens, bezoek en rondleiding 
in La Mare Wine Estate, 3 dagen fietshuur (standaard fiets), een documentatiemap en bijdrage 
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Jersey, niet vermelde maaltijden en bezoeken, persoonlijke uitgaven 
en verzekeringen.

Transport
Dit verblijf kan gecombineerd worden met ferry overtochten en uw eigen wagen. 
Vraag een offerte.

Verblijf
U kiest voor uw verblijf uit volgende opties
Budget: Norfolk Lodge Hotel
Standaard: Hotel Cristina
Luxe: Golden Sands Hotel (Dubbel balkon zeezicht)

Jersey, die prachtige parel voor de kust van Frankrijk, leent zich perfect voor een actief 
verblijf met wandelingen, fietstochten, bezoekjes aan één van de vele bezienswaardig-
heden van het eiland gecombineerd met lekker eten en gewoon genieten. Op Jersey, 
kan u natuurlijk niet anders dan genieten van de uitbundige natuurpracht. Dus neem 
uw fiets en rij naar de mooiste plekjes van het eiland.  

Dag 1: aankomst
Aankomst op Jersey. Check-in in uw hotel, ontvang uw welkomstpakket met vouchers en 
fietsroutes en maak al eens een wandeling in de omgeving van uw hotel. Bent u vroeg op 
het eiland ? Maak dan een wandeling op de Corbière Walk bij St Aubin, deze brengt u tot 
aan de Corbière vuurtoren, één van de meest gefotografeerde plekken op het eiland.
Dag 2: met de fiets het eiland verkennen
Haal na het heerlijke ontbijt uw fiets op in St Helier en kies één van de mooie fietsroutes naar 
één van de 4 windstreken van het eiland. Welke u ook kiest, u zal altijd onder de indruk zijn 
van dit mooie bloemeneiland. 
Dag 3: Samarès Manor & de Zuidoostelijke kust
De tuinen van Samarès Manor zijn de grootste botanische tuinen van de Kanaaleilanden. 
De unieke tuinen van Samarès Manor werden in de twintiger jaren gecreëerd door de 
miljonair, scheepsmagnaat en filantroop, Sir James Knott. De tuinen werden opgedeeld in 
verschillende thema´s: de Japanese tuin, de warme tuin, de rozen- en lavendeltuin, maar 
ook een internationaal gerenommeerde kruidentuin, één van de meest uitgebreide van Eu-
ropa. De kruidentuin werd ontworpen door de gelauwerde tuinarchitect en schrijver, John 
Brookes, en kan best bekeken worden van op het uitzichtpunt hoog boven de tuin. U kan 
ook de oude manor bezoeken. Na uw bezoek rijdt u verder langs de Zuidkust naar Gorey. 
Hier ziet u de massieve getijdemuur van 12 meter van zijn spectaculairste kant. Gorey Har-
bour is een pittoreske havenplaats die gedomineerd wordt door het kasteel Mont Orgueil, 
dat het eiland 600 jaar lang beschermde tegen invallen van de Fransen. 
Dag 4: La Mare Wine Estate en de Noordkust
De Noordkust biedt schitterende wandelpaden langs de majestueuze kliffen en groene 
landtongen. Ga op pad om te genieten van de mooie landschappen en de prachtige 
uitzichten. In de namiddag volgt u één van de begeleide wandelingen in het La Mare Wine 
Estate en bezoekt u de distilleerderij in Cognac stijl waar u alles leert over de oude kunst 
van distilleren. De toer brengt u langs de beste uitzichtpunten maar ook naar de chocolade 
keukens. Onderweg geniet u van een proeverij van verschillende van de heerlijke producten 
van Jersey. Kinderen zijn ook welkom op de toer en kunnen deelnemen aan de wijnroute 
quiz en lekker appelsap en chocolade proeven. Na de wandeling kan u opteren voor een 
traditionele cream tea met een scone, room en huisgemaakte La Mare jam en thee of koffie.   
Dag 5: St Helier 
Vandaag opteert u voor een verlenging van uw fietshuur of u verkent de hoofdstad van 
Jersey, St Helier met zijn gezellige straatjes, winkeltjes en terrasjes.
Dag 6: Vertrek

6-daagse autorondreis

vanaf € 371 p.p.

Active Jersey 

Groot-Brittannië  |  Kanaaleilanden

Jersey
Ontdek dat groene, schilderachtige eiland vol verrassingen en magie, dat 
oprijst uit de golvende zee tussen Engeland en Frankrijk. Natuurliefheb-
bers halen hun hart op tijdens wandelingen langs uitgestrekte goudgele 
baaien, beboste valleien, ruige kustlandschappen met torenhoge rotsen 
of pittoreske, bloemrijke dorpjes. Smulpapen genieten van de verfijnde, 
plaatselijke gastronomie en waterliefhebbers ontdekken de 1001 mo-
gelijkheden van de helderblauwe zee die het eiland omgeeft. Na een 
overzet vanuit St-Malo met Condor Ferries zet u na 1u15 voet aan land in 
St.Helier op het paradijselijke eiland Jersey.
Guernsey
Een onstuimige mix van prachtige landschappen en het beste van het 
moderne leven maken Guernsey tot een perfecte bestemming. Inspireren-
de wandelingen langs de klifpaden of door het binnenland of luie dagen 
op de prachtige stranden van het eiland, Guernsey heeft het allemaal. St 
Peter Port, de hoofdstad van het eiland, is een drukke havenstad en een 
mix van architectonische stijlen die het verhaal vertellen van de geschie-
denis van het eiland. Bistro´s, restaurants en boetieks dingen naar uw 
aandacht, terwijl in de haven veerboten worden klaargemaakt om u naar 
de zustereilanden te brengen. Het eiland laat een blijvende indruk na op 
iedereen die een voet op haar bodem zette.
Sark
Sark is een rustig eiland waar gemotoriseerd vervoer verboden is. De 
lokale bevolking omzeilt dit verbod door hun landbouwtractoren te ge-
bruiken als transportmiddel. Verder worden de fiets en paard en koets 
gebruikt. Het eiland heeft een bevolking van ongeveer 600 inwoners. 
Toeristen zijn voor een groot deel dagjesmensen die vanaf het vas-
teland of Guernsey komen. Het eiland is vooral in trek bij wandelaars. 
Sark bestaat uit twee delen, Greater Sark en het schiereiland Little Sark in 
het zuiden. Deze zijn met elkaar verbonden door een smal voetpad (La 
Coupée) dat slechts 3 meter breed is en 91 meter lang. Aan beide zijden 
loopt het 80 meter steil naar zee af. Aan de zuidkust van Little Sark liggen 
twee natuurlijke zwembaden.
Herm
Herm is het kleinste Kanaaleiland. Net als op het buureiland Sark is er 
geen gemotoriseerd vervoer. Herm is slechts 2,5 km lang en minder dan 
800 meter breed. Het noordelijke deel van de kust bestaat uit zandstran-
den terwijl het zuidelijke deel rotsachtig is. Het kleine eiland kent ver-
rassend veel gezichten. Natuurlijk zijn er duinen en brede zandstranden, 
maar u vindt er ook boerenland en zelfs kleine bosjes. Kristalhelder water 
stroomt over Shell Beach, het strand van wit zand dat eigenlijk bestaat uit 
miljoenen kleine stukjes schelp.

DE  
KANAAL-

EILANDEN
PARELS  

IN DE  
ATLANTISCHE  
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INBEGREPEN:
welkomstpack met kaarten, 

informatie en suggesties voor 
fietsroutes, inkom Samares Manor 
Gardens, bezoek en rondleiding 

in La Mare Wine Estate, 
3 dagen fietshuur en een 

documentatiemap.
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Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE3A
BUDGET    Standaard Dubbel
A: 1/5-29/5/21    570,00
B: 30/5-28/6/21    596,00
C: 29/6-31/8/21    602,00
D: 1/9-30/9/21    596,00
E: 1/10-31/10/21    535,50
Toeslag half pension: € 159. Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte.
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE3B
STANDAARD    Standaard Dubbel
A: 1/4-25/4/21,3/10-31/10/21    581,50
B: 26/4-13/5/21,19/9-2/10/21    655,50
C: 14/5-23/6/21,28/8-18/9/21    673,50
D: 24/6-27/8/21    687,50
Toeslag half pension: € 159,50. Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte.
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE3C
LUXE    Dubbel zeezicht
A: 1/5-13/5/21    769,50
B: 14/5-18/5/21    800,50
C: 19/5-16/9/21    854,50
D: 17/9-2/10/21    808,50
E: 3/10-16/10/21    711,50
F: 17/10-29/10/21    705,50
Toeslag half pension: € 230. Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 5 overnachtingen met ontbijt, welkomstpacks in Jersey en Guernsey met kaarten, info 
en paycards voor Jersey, bezoek en degustatie in La Mare Wine Estate en cream tea,  Discovery Pass, 
dagtrip Sark met tractortransfers naar het dorp, bezoek aan La Seigneurie Gardens en cream tea bij 
Hathaways, BTW en bijdragen Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Jersey, vervoer tussen Jersey en Guernsey, niet vermelde maaltijden 
en bezoeken, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Dit verblijf kan gecombineerd worden met ferry overtochten en uw eigen wagen.
Vraag een offerte.

Verblijf
U kiest voor uw verblijf uit volgende opties:
Budget: Ommaroo Hotel in St Helier/Jersey en Pandora Hotel in St Peter Port/Guernsey
Standaard: Hotel Monterey in St Helier/Jersey en Hotel Les Roquettes in St Peter Port/
Guernsey
Luxe: Golden Sands Hotel in St Brelade/Jersey en Duke of Richmond Hotel in St Peter 
Port/Guernsey.

De Kanaaleilanden zijn een groep prachtige eilanden die u eigenlijk alleen maar kan 
leren kennen door van eiland naar eiland te varen en te genieten van alles wat er te 
ontdekken valt. 

Dag 1
Aankomst op Jersey en check-in in het hotel van uw keuze. Neem het welkomstpakket met 
10 paycards voor parkings in Jersey, vouchers en routes in ontvangst. Afhankelijk van uw 
aankomstuur kan u de omgeving van uw hotel al verkennen. 
Dag 2:La Mare Wine Estate en de Noordkust
De Noordkust biedt schitterende wandelpaden langs de majestueuze kliffen en groene 
landtongen. In uw welkomstpakket vindt u een aantal wandelroutes om te genieten van de 
mooie landschappen en de prachtige uitzichten. In de namiddag volgt u één van de bege-
leide wandelingen in het La Mare Wine Estate en bezoekt u de distilleerderij in Cognac stijl 
waar u alles leert over de oude kunst van distilleren. De toer brengt u langs de beste uitzicht-
punten maar ook naar de chocolade keukens. Onderweg geniet u van een proeverij van 
verschillende van de heerlijke producten van Jersey. Kinderen zijn ook welkom op de toer 
en kunnen deelnemen aan de wijnroute quiz en lekker appelsap en chocolade proeven. 
Na de wandeling volgt een traditionele cream tea met een scone, room en huisgemaakte 
La Mare jam en thee of koffie.  
Dag 3: naar Guernsey
Vandaag maakt u de overtocht naar dat andere grote eiland van de Kanaaleilanden: Gu-
ernsey. Bij aankomst checkt u in in het hotel van uw keuze. Ook hier wacht u een welkomst-
pakket, met vouchers en informatie, aan de receptie. Nadien heeft u tijd om St Peter Port, 
de hoofdstad van Guernsey te verkennen of eventueel al een mooie natuurwandeling te 
ondernemen. 
Dag 4:Guernsey
Guernsey is een eiland dat zich uitstekend leent voor prachtige natuurwandelingen langs 
de kliffen in het zuiden, door de zacht glooiende valleien van het binnenland of langs de 
mooie baaien aan de westkust. Iets unieks aanschouwen ? Bezoek dan Little Chapel, een 
kapel volledig opgetrokken uit schelpen en porseleinscherven. U vindt ze in Les Vauxbelets 
in het binnenland. Of bezoek Hauteville House, het huis dat Victor Hugo in 1856 aankocht 
en inrichtte. In de veranda op de 3de verdieping zat hij, met zicht op zee, te schrijven.   
Dag 5: daguitstap naar Sark
Vanmorgen neemt u de ferry naar Sark, met slechts 64 km kustlijn is het het kleinste eiland 
van de 4 grootste. Zijn buitengewone geschiedenis en middeleeuwse charme hebben het 
beroemd gemaakt. En al heeft Sark geen verkeer - buiten enkele tractors - kan u dit pareltje 
op verschillende manieren verkennen. Bijvoorbeeld: te voet, per fiets of met een paarden-
koets. Tijdens uw bezoek aan La Seigneurie Gardens geniet u van een heerlijke cream tea 
in het charmante Hathaways restaurant op het domein. 
Dag 6: vertrek

6-daagse autorondreis

vanaf € 535 p.p.

Island Hopping - 3 eilanden

Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE4A
BUDGET    Standaard Dubbel
A: 28/4-12/5/21,19/9-2/10/21    620,00
B: 13/5-22/6/21,29/8-18/9/21    647,00
C: 23/6-28/8/21    668,00
D: 3/10-10/11/21    505,00
Max. 2 kinderen 3-14j. in K+O: € 246 en € 347 in half pension. Toeslag half pension: € 191
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE4B
STANDAARD    Standaard Dubbel
A: 29/4-12/5/21    785,00
B: 13/5-23/6/21,17/9-29/9/21    812,00
C: 24/6-16/9/21    833,00
D: 30/9-31/10/21    619,00
Toeslag half pension: € 222. Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte.
Prijzen per persoon in kamer en ontbijt GBBTJE4C
LUXE    Dubbel zeezicht
A: 29/4-12/5/21    844,00
B: 13/5-15/9/21    1073,00
C: 16/9-29/9/21    1004,00
D: 30/9-14/10/21    868,00
E: 15/10-26/10/21    751,00
Toeslag half pension: € 320. Deze reis voor een familie met kinderen? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in de hotelformule van uw keuze met ontbijt, welkomstpacks in Jersey 
en Guernsey met kaarten, info en paycards voor Jersey, inkom Mont Orgueil Castle, retourferry Herm, 
retourferry Sark, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Jersey, vervoer tussen Jersey en Guernsey, niet vermelde maaltijden 
en bezoeken, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Dit verblijf kan gecombineerd worden met ferry overtochten en uw eigen wagen. Vraag 
een offerte.

Verblijf
U kiest voor uw verblijf uit volgende opties:
Budget: Norfolk Lodge Hotel in St Helier/Jersey en Pandora Hotel in St Peter Port/Guernsey
Standaard: Hotel Monterey in St Helier/Jersey en Hotel Les Roquettes in St Peter Port/
Guernsey
Luxe: Golden Sands Hotel in St Brelade/Jersey en Duke of Richmond Hotel in St Peter 
Port/Guernsey.

Een goed uitgebalanceerde week om 4 mooie Kanaaleilanden rustig te verkennen, te 
genieten van de natuur, de cultuur en de rust.

Dag 1
Aankomst op Jersey. Check-in in uw hotel, ontvang uw welkomstpakket met 10 paycards 
voor 10u gratis parking, vouchers en autoroutes en maak al eens een wandeling in de 
omgeving van uw hotel. 
Dag 2: de Zuidkust & Mont Orgueil Castle
Geniet van deze eerste vakantiedag met een rit langs de Zuidkust naar Gorey, een mooi ha-
venplaatsje met veel kleine winkeltjes, restaurantjes en terrasjes. Bekijk de unieke 17 meter 
hoge dijk en geniet van het schouwspel van eb en vloed met zijn grote verschillen. Bezoek 
Mont Orgueil Castle dat als het ware Gorey domineert. Het kasteel diende 600 jaar lang als 
afweer tegen aanvallen van de Fransen en is een bezoek meer dan waard. 
Dag 3: Vrije dag
Vandaag kan u kiezen wat u zelf graag wilt doen. U kan gaan wandelen of fietsen in de 
prachtige natuur, relaxen op het strand of een terrasje, gaan winkelen in St Helier of één 
van de pittoreske havenstadjes zoals Gorey of St Aubins. Zin om wat geschiedenis op te 
snuiven ? Breng dan zeker een bezoekje aan de Jersey War Tunnels die het ware verhaal 
vertellen van de bezetting van Jersey door de Duitsers in WO II. Ook het Maritieme museum, 
ondergebracht in een pakhuis vlakbij de jachthaven en het Jersey Museum zijn de moeite. 
Het is een spectaculair, interactief museum voor de ganse familie. Je maakt er kennis met 
het maritieme verleden van het eiland.
Dag 4: Jersey-Guernsey 
U neemt de ferry naar Guernsey en checkt in in uw hotel. U ontvangt hier een welkomstpak-
ket, vouchers en informatie. Daarna heeft u tijd om St Peter Port te gaan verkennen of een 
wandeling in de omgeving te maken. 
Dag 5: Guernsey 
Geniet van een dag om volop de geschiedenis van Guernsey te ontdekken. Met uw Disco-
very Pas heeft u toegang tot Castle Cornet, Fort Grey en het Guernsey Museum in Candie. 
Tijdens deze dag is er voor elk wat wils. Castle Cornet alleen bestaat al uit 5 verschillende 
musea gaande van The Story of Castle Cornet over het Maritime Museum tot het Royal 
Guernsey Militia Museum. Maar vooral ook het uitzicht vanaf het kasteel op St Peter Port en 
de eilanden net uit de kust zijn spectaculair. 
Dag 6: daguitstap naar Herm 
Het kleine eiland Herm ligt op een steenworp afstand van de kust van Guernsey. Ga aan 
boord van één van de ferries die u naar het autovrije eiland brengen dat gekarakteriseerd 
wordt door maagdelijke witte stranden, een cluster van pittoreske gebouwen en de alge-
mene rust. De panoramische kustpaden van Herm kan u, op enkele uren tijd, volledig ver-
kennen. De gemakkelijke route brengt u naar het adembenemende Shell Beach met zand 
dat bestaat uit miljoenen kleine schelpfragmenten en ongelofelijk helder water. Een beetje 
verder langs de kust vindt u Belvoir Bay, een fijne, beschermde baai. Herm is ook perfect 
voor kinderen. Zij zullen de zanderige wegen en de rotspoelen die bij eb vol leven zitten 
fantastisch vinden. 
Dag 7: Daguitstap naar Sark
Sark, het vierde grootste eiland van de Kanaaleilanden ligt op korte afstand van Guernsey. 
Het is een mooi plateau eiland met een bevolking van om en bij 600 inwoners. Er is geen 
luchthaven en er zijn geen auto´s. Sark heeft een spectaculaire 35 km lange kustlijn met 
ontelbare baaien, groene kliftoppen en kustwegen. De mooie kliffen beschermen zand-
stranden en inhammen. Er zijn verschillende manieren om het eiland te ontdekken: per 
koets, per fiets of te voet.
Dag 8: vertrek

8-daagse autorondreis

vanaf € 505 p.p.

Island Hopping at ease -  
4 eilanden
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INBEGREPEN:
bezoek en rondleiding in La 

Mare Wine Estate en cream tea, 
Discovery Pass, dagtrip Sark met 
tractortransfers, cream tea en be-

zoek La Seigneurie Garden en 
een documentatiemap.

INBEGREPEN:
inkom Mont Orgueil Castle, 

welkomspakket Jersey/Guernsey, 
retourferry Herm, retourferry Sark 

en een documentatiemap.
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Prijs per persoon in kamer en ontbijt GBSU002
Vertrekdag   Dubbel Single
A: Zon-Don 1/4-28/4/21   330,00 494,00
B: Vrij-zat 1/4-28/4/21   352,00 516,00
C: Zon-Don 29/4-29/5/21   337,50 501,50
D: Vrij-zat 29/4-29/5/21   374,00 538,00
E: Zon-Don 30/5-28/6/21   344,50 508,50
F: Vrij-zat 30/5-28/6/21   381,50 545,50
G: Zon-Don 29/6-31/8/21   344,50 528,50
H: Vrij-zat 30/5-31/8/21   399,00 583,00
I: Zon-Don 1/9-31/10/21   344,50 508,50
J: Vrij-zat 1/9-31/10/21   381,50 545,50
Inbegrepen: 3 overnachtingen in de vermelde hotels in kamer en ontbijt, een reisgids ´Engeland´ 
per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, inkomgelden en maaltijden en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten. Vraag een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan met verblijf in hotels zoals Mercure Brighton Seafront, Hotel 
Marwell Winchester,  Hotel Royal Winchester of gelijkaardig.

Het zuidoosten van Engeland heeft ongelofelijk veel te bieden op gebied van kastelen en 
landschappelijk schoon. Tijdens deze reis maakt u kennis met enkele van deze pareltjes. 

Dag 1: Dover-Rye-Bodiam-Birling Gap-Brighton (185 km)
Bij aankomst op Engelse bodem neemt u de kustweg richting het gezellige Rye. Tijd voor 
de lunch ? Hier vindt u zeker een gezellig eethuisje in het stadje of aan het water. Daarna 
blijft u langs de kust rijden tot u net voorbij Eastbourne de weg naar Birling Gap ziet. Parkeer 
de wagen op één van de parkings in Birling Gap en ga te voet verder over een stuk van de 
South Downs Way, een lange route wandeling door het zuidelijk deel van Sussex. Tijdens 
deze wandeling kan u genieten van schitterende uitzichten op enkele van de Seven Sisters, 
indrukwekkende witte kalksteen kliffen. Overnachting in de omgeving van Brighton.
Dag 2: Brighton-Bognor Regis-Upwaltham-Petworth-Winchester (135 km)
Vanmorgen neemt u de kustweg verder langs Worthing en Littlehampton naar het bad-
plaatsje Bognor Regis voor een wandeling op het strand of een beetje shopping. Van Bog-
nor Regis rijdt u via Chichester landinwaarts richting Upwaltham waar u de wegwijzers volgt 
naar het South Downs walking path. Hier kan u een mooie wandeling in het South Downs 
National Park maken. Daarna bezoekt u Petworth Castle. Het enorme laat 17de-eeuwse he-
renhuis ligt in het prachtige Deer Park, aangelegd door ´Capability´ Brown en vereeuwigd 
in Turner´s schilderijen. Het huis bevat een zeer mooie collectie schilderijen met talrijke 
werken van Turner, Van Dyck, Reynolds en Blake, oude en neo-klassieke beeldhouwkunst, 
mooie meubels en houtsnijwerk door Grinling Gibbons. De bijgebouwen bevatten een fas-
cinerende keuken. Op weekdagen zijn er extra kamers in het huis open met de vriendelijke 
toestemming van de huidige bewoners Lord en Lady Egremont. Daarna rijdt u naar de 
omgeving van Winchester voor overnachting. Nog wat tijd over ? Bekijk dan zeker de fan-
tastische Winchester Cathedral.
Dag 3: Winchester-Petersfield-Bramdean-Winchester (65 km)
Vandaag een rustig dagje met een uitstap naar enkele mooie voorbeelden van roman-
tische huizen en tuinen in Sussex. U begint de dag met een rit naar Uppark House en 
Garden in Petersfield. Dit juweeltje in de South Downs herbergt een elegant Georgiaans 
interieur met een beroemde collectie schilderijen, meubelen en keramiek. Een 18de-eeuws 
poppenhuis met originele inhoud, is één van de hoogtepunten. De volledige ruimtes voor 
de bedienden in de kelder worden weergegeven zoals ze waren in de Victoriaanse tijd. 
De mooie en rustige tuin is nu volledig gerestaureerd zoals hij was in het begin van de 
19e-eeuw. ´s Namiddags bezoekt u Hinton Ampner, het meest bekend voor zijn prach-
tige tuin met een panoramisch uitzicht naar het zuiden. Het elegante landhuis werd in 
1960, na een verwoestende brand, gerenoveerd door Ralph Dutton, de 8e en laatste Heer 
Sherborne, en bevat zijn verzameling van Georgiaanse en Regency meubelen, Italiaanse 
foto´s en kunstvoorwerpen. De tuinen worden algemeen erkend als een meesterwerk van 
20ste-eeuws design, het mengen van formele en informele beplanting, dat het hele jaar 
door rendeert. Overnachting in de omgeving van Winchester.

4-daagse autorondreis

vanaf € 330 p.p.

Romantische kastelen en tuinen  
in Zuid-Engeland

Groot-Brittannië  |  Engeland

ENGELAND

Engeland in enkele zinnen samenvatten is zo goed als onmogelijk. Het 
onderscheid tussen de noordelijke regio’s en de zuidelijke is enorm maar 
enkele raakpunten zijn er toch wel. De groene vaak adembenemende  
landschappen, de weelderige tuinen, de statige landhuizen en kastelen, 
de pittoreske dorpjes en de ontelbare historische sites. Deze maken van 
Engeland een bestemming met 1001 mogelijkheden voor zowel de lief-
hebber van cultuur als van natuur. U kan hier terecht voor een interessan-
te citytrip als voor een strandvakantie, voor een pure natuurbelevingsreis 
als voor een culturele rondreis. 

WALES

Wales is het vriendelijke, groene, heuvelachtige deel aan de westkant van 
Groot-Brittannië. Ze hebben hun eigen taal, een Keltische geschiedenis 
die teruggaat naar voor de Romeinen, en veel kastelen om te bezoeken. 
Wales heeft ook 3 Nationale Parken en 5 ´Gebieden van Bijzonder Na-
tuurschoon´, die allen deel uitmaken van een landschap waar de wan-
delmogelijkheden oneindig zijn. De ruwe kustlijn, de weelderig groene 
Nationale Parken, de kolossale kastelen en de majestueuze bergketens, 
dat is in enkele woorden wat Wales onvergetelijk maakt !

ENGELAND 
& WALES

©
 Visit Briatin-Rod Edw

ards

Dag 4: Winchester-Westerham-Dover (230 km)
Op de terugreis naar Dover kan u een stop voorzien in Westerham. Hier vindt u Chartwell, 
gekocht door Sir Winston Churchill om zijn prachtige uitzicht over de Weald van Kent. Chart-
well was zijn huis en de plaats waar hij inspiratie haalde van 1924 tot aan het einde van zijn 
leven. De kamers zijn voor een groot gedeelte als ze waren toen hij hier woonde, met foto´s, 
boeken en persoonlijke herinneringen aan de loopbaan en de brede interesse van deze 
grote staatsman. De glooiende tuinen weerspiegelen Churchill´s liefde voor het landschap 
en de natuur. Ze omvatten de meren die hij creëerde, Lady Churchill´s rozentuin en de 
moestuin. Veel van Churchill´s schilderijen zijn te zien in zijn studio.

©
 David Knibbs

©
 Travel Pics

Upwalthem

Rye
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Winchester

Brighton
Birling GapBognor Regis

Dover
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INBEGREPEN:
Een reisgids Zuid-Engeland en 

een documentatiemap.
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met ferryovertochten naar Dover.Vraag een offerte.

Logies
Voor deze reis kan u kiezen uit een verblijf in 3* of 4* hotels. Enkele voorbeelden van 
hotels die gebruikt worden. 
• 3* hotels bv BW Clifton Hotel, BW Abbots Barton Hotel, Brighton Hotel, Kings Hotel, 

Hampton by Hilton Bristol City Centre, BW The Gables, BW Calcot Hotel, De Vere 
Wokefield Park of gelijkaardig

• 4* hotels bv BW Plus Dover Marina Hotel, Jurys Inn Brighton, Hilton Brighton Metro-
pole, Hilton Garden Inn Bristol, Doubletree by Hilton Bristol, BW Reading Moat Hotel, 
Millennium Medejski Hotel of gelijkaardig.

Prijzen per persoon voor de rondreis GBENFAM1 
Kamer en ontbijt   3*hotels 4*hotels
A: 1/4-30/4/21   687,50 783,00
B: 1/5-30/6/21,1/8-30/9/21   717,00 803,50
C: 1/7-31/7/21   699,00 806,50
D: 1/10-31/10/21   693,50 781,50
Single toeslag   527,00 603,50
Max. 2 kind op de kamer van de ouders 0-3j.: gratis, 4-11j.: 50%.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in hotels met ontbijt, flexi ticket BAi360 Brighton, inkomticket Legoland 
1d, een reisgids ´Engeland´, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer,  overige inkomgelden, middag- en avondmalen, drankjes, persoonlijke 
uitgaven en verzekeringen.
Opmerkingen: niet-vermelde inkomgelden zijn niet inbegrepen zodat u uw programma zelf kan 
invullen op basis van de interesses van uw gezin.

Deze 8 daagse autorondreis is een fantastische reis voor gezinnen. Ze is gebaseerd 
op gezinsvriendelijke hotels in het zuiden van Engeland met suggesties voor fijne, ont-
spannende activiteiten met kinderen. U kiest zelf welke activiteiten u interessant vindt 
voor uw kinderen en hoe u uw reis invult. Alle opgesomde activiteiten doen is niet 
mogelijk.  

Dag 1: Dover-Canterbury (30 km)
Bezoek bij aankomst direct de White Cliffs of Dover en eventueel Dover Castle voor u naar 
Canterbury rijdt. De historische stad Canterbury, met zijn beroemde kathedraal, is een uni-
versiteitsstad en ligt aan de rivier de Stour. Het is de zetel van de aartsbisschop van Canter-
bury en het centrum van de Anglicaanse Kerk van Engeland. Overnachting in de regio Kent.
Dag 2: Canterbury-Eastbourne/Brighton (135 km)
Volg de kustweg van Ashford naar Eastbourne/Brighton via Hastings en Rye. Onderweg 
kan u volgende activiteiten ondernemen. Hastings Adventure Golf is Engelands centrum 
voor minigolf. De drie banen zijn Crazy Golf, Adventure Golf en Pirate Golf . Crazy Golf is het 
traditionele kustspel met een windmolen, een watermolen en hellingbanen. Crazy Golf is 
ideaal voor families en geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Pirate Golf heeft twee strijdende 
piratenschepen met explosies, veel opspattend water en een gigantische schedel die je 
golfballen opeet!
Smugglers Adventure
Het verkennen van de zandstenen wonderen van St Clements Caves  is een spannend 
avontuur voor het hele gezin. De verrassingen wachten om elke donkere hoek. Deze grotten 
verbergen Hastings opwindende geschiedenis van smokkelaars en rivaliserende bendes. 
Eastbourne’s miniatuur stoomtrein is een avontuur. U kan de miniatuurtrein over bijna een 
mijl volgen.  Er is een wandeling rond het meer, een avonturenspeelplaats, modelspoor-
banen, een café en een souvenirwinkel. Overnachting in de omgeving van Brighton/East-
bourne.
Dag 3: Brighton
Brighton is de grootste Engelse badplaats. Controleer uw zenuwen als u Brightons nieuwste 
toeristische attractie gaat uitproberen. De British Airways i360 Brighton Wheel moving 
observation tower levert een adembenemend, panoramisch uitzicht over de kustlijn, de 
omliggende architectuur en de monumenten. Het platform brengt u naar een hoogte van 
138 meter.
Brighton Toy and Model Museum heeft één van de mooiste collecties van speelgoed ter we-
reld. U vindt er meer dan 10.000 stuks waarbij ook een collectie modeltreinen van 1860 tot 
heden. Dit is een wonderwereld voor de hele familie! Daarnaast kan u natuurlijk genieten 
van het strand of de pier met al zijn attracties. Overnachting in de omgeving van Brighton/
Eastbourne.
Dag 4: Brighton - Bristol (225 km)
U zet uw reis verder via Salisbury naar Bristol. Salisbury Cathedral is één van de mooiste 
middeleeuwse kathedralen in Groot-Brittannië. De bouw werd gestart in 1220 en beëindigd 
in 1258. Een generatie later werd de Spire, de hoogste torenspits in Engeland (123m), 
toegevoegd. De kathedraal herbergt de best bewaarde originele Magna Carta (ca. 1215 
v.Chr.). Het mysterieuze en magische Stonehenge is het beroemdste prehistorische monu-
ment van Europa, gebouwd in fasen rond 3000 voor Christus. Overnachting in het gezellige 
Bristol.
Dag 5: Bath
Bath hoeft geen introductie. Deze fijne Engelse stad is een parel onder de historisch inte-
ressante steden. U kan uw wagen in Bristol laten en in 15 minuten met de trein naar Bath 
reizen. 
Roman Baths 
Op de site van een zeer oude bron bouwden de Romeinen een badencomplex gewijd aan 
de godin Sulis Minerva. Het  oorspronkelijke gebouw werd voltooid in de 1ste eeuw, maar de 
baden werden uitgebreid en werden steeds verfijnder tijdens de 400 jaar dat ze in gebruik 
waren. Nu kan u het prachtige openlucht Great Bath bezoeken, van waaruit u de kleinere 
baden en de gemeenschappelijke terreinen kan verkennen .
Bath Aqua Theatre of Glass - Geniet van de oude vaardigheden van de glasblazers en glas 
in lood kunstenaars die in dit unieke museum werken, in het hart van de ambachtelijke 
stadswijk van Bath. Longleat Safari and Adventure Park wordt steeds groter en beter. De nieu-
we Gorilla Kolonie, Lemur Walkthrough, giraf voederen aan de gloednieuwe Safari Watering 
Hole in the African Village en nog veel veel meer! In het Safari Park kan u de jachtluipaarden 

bekijken, de neushoorn voorrang geven, uitkijken voor de wolven en oppassen voor de 
bemoeizuchtige apen in de Monkey Drive - Thru! Overnachting in Bristol
Dag 6: Bristol-Oxford-Windsor/Reading (200 km)
In Oxford kan u een fiets huren of bij de toeristische dienst kijken of u een begeleide wan-
deling kan volgen waarbij u een mooi overzicht van de stad krijgt. Bekijk zeker de universiteit 
en andere befaamde gebouwen. De liefhebbers van Harry Potter komen hier zeker aan 
hun trekken.  U zou zeker ook eens moeten gaan punteren op de Cherwell rivier. Er zijn 
meer dan 70 met de hand gebouwde boten te huur. Overnachting in de omgeving van 
Windsor/Reading.
Dag 7: Windsor Castle en Legoland
Windsor Castle is al lang een koninklijke residentie en momenteel de Queen´s favoriete 
weekend verblijf! St George ´s Chapel was de locatie voor het huwelijk van Prins Harry en 
Meghan. U kunt ook de prachtige State Rooms en de onlangs gerestaureerde St George ’s 
Hall bezoeken. Verlaat de echte wereld en stap binnen in Legoland Resort. Met meer dan 
55 interactive attracties heeft het park genoeg spannende dingen voor heel de familie. 
Naast het al grote aanbod kwam er recent een nieuw deel bij, ´Heartlake City´. Zadel op 
en rij mee op een Lego Friends paard in Mia´s Riding Adventure, ontdek Olivia´s inter-
actieve Lego huis, rijdt met de Heartlake City express en geniet van de spectaculaire live 
show ´Lego Friends to the Rescue´. Fun gegarandeerd! Overnachting in de omgeving van 
Windsor/Reading.
Dag 8: Windsor/Reading - Dover (170 km)
Vandaag is het helaas tijd om Engeland te verlaten. 

8-daagse autorondreis

vanaf € 688 p.p.

Familievakantie in Engeland

Prijs per persoon, voor 7 nachten GBHP001
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A: 25/3-24/4/21   610,00 930,00
B: 25/4-24/7/21   631,00 900,00
C: 25/7-31/8/21   638,00 907,00
D: 1/9-31/10/21   631,00 900,00
E: 1/11-24/11/21   588,00 857,00
Max. 2 kinderen 0-4j.: € 52 en kinderen 5-11j.: € 107
Inbegrepen: 7 overnachtingen in kamer en ontbijt, ticket voor Warner Bros Studios tour, een reisgids 
´Engeland´ per dossier, bijdrage Garantiefonds Reizen en een documentatiemap.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met P&O Ferries overtochten naar Calais-
-Dover en Hull-Zeebrugge uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Overnachtingen
U verblijft in een mix van keten- en traditionele hotels zoals Mercure London Watford 
Hotel, Shillingford Bridge Hotel, Inn for all Seasons, Mercure Bowden Hall Gloucester, 
Fairfield Manor York of gelijkaardig. De hotels kunnen tot 20 km van de aangeduide 
stad liggen. 

Wie kent niet de meeslepende boeken en films van Harry Potter. Bent u ook een fan en 
wilt u wel eens zien waar Harry zijn avonturen beleefde ? Deze autorondreis door Enge-
land brengt u aan de hand van een aantal filmlocaties langs een greep uit Engelands 
mooiste landschappen en historische plaatsjes.

Dag 1: Watford/Londen
Wij raden u aan rechtstreeks naar uw hotel in Watford te rijden. Watford ligt zeer goed ten 
opzichte van Londen en de Warner Bros Harry Potter Studios. Parking aan het hotel en 
vanuit Watford bent u met de trein op 20 minuten in het centrum van Londen. Zo hoeft u 
geen milieutaks en duur parkeergeld te betalen in Londen.  
Londen is een van de meest fascinerende steden van Europa met uitnodigende winkelstra-
ten, tientallen interessante musea, mooie parken en schitterende gebouwen. Daarnaast 
werd Londen gebruikt als decor voor de verschillende Harry Potter films. Een van de meest 
bekende scènes is wanneer Harry voor het eerst de Zweinstein Express moet nemen. Deze 
scène speelt zich af in Kings Cross station. Het perron in de film is 9 ¾ en u kan dit perron 
bezoeken en er een foto nemen. Het echte perron van waar de trein vertrok is eigenlijk 
perron 4. Voor de buitenkant van het Harry Potter station is dan weer St. Pancras station 
gebruikt. U kan tevens de Millenium voetgangersbrug over de Theems, oversteken. Deze 
werd door Doodrijders vernietigd in de film De Halfbloedprins.
Dag 2: Warner Bros Studios
Vanmorgen staat een topattractie op het programma. U rijdt van uw hotel naar de Warner 
Bros Studio voor een bezoek aan ´The making of Harry Potter´. Voor de echte fans is dit 
onvergetelijk ! U kan er niet alleen binnenstappen in het kantoor van Albus Perkamentus 
en zijn verborgen schatten ontdekken of er over de kasseien van de Wegisweg wandelen, 
u krijgt er ook een beeld van hoe de verschillende creaturen uit de film met special effects 
tot leven zijn gewekt. Maar dat is niet alles. Ook een bezoek aan de leerlingenkamer van 
Griffoendor, de jongensslaapzaal, de hut van Hagrid en het kantoor van Dorothea Omber 
in het ministerie van Toverkunst maken deel uit van de tour. ´s Namiddags kan u eventueel 
nog andere filmdecors in Londen bezoeken zoals het Australia House aan de Strand. Dit 
deed dienst als de Gringott/Goudgrijp Bank, de bank van de tovenaars die door goblins uit-
gebaat wordt. Het is spijtig genoeg niet gans het jaar open om te bezichtigen.  Dan is er ook 
nog Leadenhall Market en Lime street die dienst doen als decor van de “Leaky Cauldron” 
/”De Lekke Ketel”en Diagon Alley/Wegisweg uit de film De Steen der Wijzen. De toegang tot 
“The Leaky Cauldron” was eerst een leegstaande winkel en is nu een optiekzaak: The Glass 
House, 42 Bullis Head Passage. Overnachting in Watford.
Dag 3: Watford – Oxford (90 km)
Vandaag naar Oxford. In deze stad bent u even zoet met alle plaatsen en gebouwen die 
hier gebruikt werden voor de films. De Divinity School en de Duke Humfrey bibliotheek doen 
dienst als interieur van de bibliotheek van Zweinstein. Dan is er ook nog het Christchurch 
College. Hier vindt u de grote hall en de trappen die in de film dienst deden als diner ruimte 
in alle films. Christchurch college is ook waar actrice Emma Watson school liep. Natuurlijk 
zijn er in Oxford nog tal van andere bezienswaardigheden waar u zeker ook de tijd moet 
voor nemen. Overnachting in Oxford.
Dag 4: Oxford - Marlborough - Lacock - Gloucester (165 km)
In Marlborough moet u zeker Lacock Abbey bezoeken. Deze abdij uit de 13de eeuw doet 
ook dienst als interieur van Zweinstein. Natuurlijk verkent u ook het Middeleeuwse stadje 
Lacock want er is veel meer te zien dan enkel de abdij. Na een mooie rit door de Cotswolds 
komt u in Gloucester weer in het decor van de films. Hier is het de kathedraal die u zal her-
kennen. Deze kathedraal en zijn klooster worden gebruikt om de gangen van Zweinstein/
Hogwarts te filmen. Ook alle geesten scènes en de scènes met de pratende schilderijen 
werden hier opgenomen. Overnachting in Gloucester.
Dag 5: Gloucester - Stratford-upon-Avon (65 km)
Van Gloucester rijdt u naar Stratford-upon-Avon. Deze stad is vooral gekend als geboorteplaats van 
Shakespeare en meer dan een bezoek waard. Ook het Anne Hathaway’s Cottage (zij was de vrouw 
van Shakespeare) is de moeite waard voor een bezoekje. Overnachting in Stratford-upon-Avon.
Dag 6: Stratford-upon-Avon – York (240 km)
Mooie tocht door het hart van Engeland. Neem zeker eens de tijd om van de snelweg 
af te rijden om te genieten van de prachtige landschappen. Onderweg kan u een stop 
inlassen in Nottingham en een terrasje doen op de Old Market Square. In York kan u de 
voetgangersbrug in het station gaan bekijken want hier geeft Hagrid Harry’s ticket voor de 
Zweinsteinexpress. Overnachting in de omgeving van York.
Dag 7: York-Goathland-York (130 km)
Wenst u Hogsmeade station te bezichtigen dan onderneemt u vandaag een uitstap naar 
Goathland in de North Yorkshire Moors, een schitterend natuurgebied waar u ook mooie 
wandelingen kan maken, fietsen of paardrijden. Overnachting in de omgeving van York.
Dag 8: York – Hull
Vandaag nog even vertoeven in York of Hull en dan terug met de boot naar Zeebrugge of 
u kan doorreizen naar Schotland.

8-daagse autorondreis

vanaf € 610 p.p.

Magie en mysterie met  
Harry Potter 
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INBEGREPEN:
ticket BAi360 Brighton, 
inkomticket Legoland,  

een reisgids ´Zuid-Engeland´, 
een documentatiemap.

INBEGREPEN:
bezoek Warner Bros studios,  
een reisgids´Engeland´ en  
een documentatiepakket.
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Prijs per persoon voor 6 nachten GBRRDT1
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A: 15/3-15/11/21   538,00 722,00
Max. 2 kind 0-14j.o p de kamer van de ouders: € 156
Met 3 volwassenen op een kamer of met 2 volwassenen en 2 kinderen? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 6 overnachtingen in kamer en ontbijt, documentatiemap met themawandelingen,  
een reisgids ´Zuid-Engeland´ en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met ferry overtochten naar Dover en uw 
eigen wagen. Vraag een offerte.

Overnachting
U verblijft in een mooie mix van hotels en B&B’s zoals Ethorpe Hotel in Gerrards Cross, 
White Hart in Chalfont, Dog House Hotel in Oxford, Stonehenge Inn in Salisbury of ge-
lijkaardig. De hotels, Inns en B&B´s liggen niet altijd in het centrum van de aangeduide 
plaats en indien u laat boekt en er moet een alternatief gezocht worden kan dit zelfs 
tot op 20 km van de vermelde overnachtingsplaats.

Britse televisieseries hebben al tientallen jaren een vaste plaats in het Belgische televi-
sielandschap en met deze reis willen we u laten genieten van de mooie plekjes die u 
dankzij deze series hebt leren kennen. In deze fascinerende reis nemen we u mee door 
het decor van Lewis, Midsomer Murders en Miss Marple/Agatha Christie.

Dag 1: Dover - Gerrards Cross/Chalfont/Slough(180 km)
Na aankomst in Groot-Brittannië rijdt u naar Hemel Hempstead. Dit is de ideale uitvalsbasis 
om de locaties van Midsomer Murders met Barnaby en Jones te bezoeken. Wie op de kaart 
van Engeland zoekt zal het graafschap Midsomer helaas niet vinden want het bestaat niet ! 
Deze serie speelt zich af in Buckinghamshire en meer bepaald in de vallei van Aylesbury en 
de Chiltern Hills. Er bestaat een heuse Midsomer Murder route die u bij uw reisdocumenten 
ontvangt. Overnachting in omgeving van Gerrards Cross/Chalfont/Slough.
Dag 2: Gerrards Cross/Chalfont/Slough – Aylesbury - Oxford (75 km)
Van Barnaby naar Lewis is qua detective- en decorstijl een groot verschil. De locatie veran-
dert van de mooie Engelse “countryside” naar één van de meest tot de verbeelding spre-
kende Engelse steden. Oxford is al jarenlang het decor van de schitterende detectiveserie 
Lewis. Slenter door de schitterende binnenstad met zijn talloze prachtige gebouwen. Oxford 
is natuurlijk ook een levendige stad met een grote studentenpopulatie, uitgebreide shop-
ping mogelijkheden en vele pittoreske bars en restaurants. Overnachting in de omgeving 
van Oxford.
Dag 3: Oxford
Geniet van deze dag in Oxford om de stad te verkennen. Bezoek de beroemde colleges 
maar ook de Radcliffe camera, de Bodleian bibliotheek en de kathedraal en herken heel 
wat bezienswaardigheden uit de serie. Overnachting in de omgeving van Oxford.  
Dag 4: Oxford – Torquay (290 km)
Vandaag rijdt u door een schitterend landschap naar Torquay in Devon. Onderweg kan u 
opteren voor een stop aan Lacock Abbey of u luncht in het Bath en bezoekt de wereldbe-
roemde Romeinse baden. Zin om de kust op te zoeken ? Rij dan zeker eens naar één van 
de prachtige stranden bij Torquay. Overnachting in Torquay of omgeving.
Dag 5: Torquay
Van de recente detectiveseries naar de moeder aller detective schrijvers/schrijfsters: Agatha 
Christie. Hercule Poirot reisde de wereld af maar Miss Marple bleef in Engeland en wel 
aan de Engelse zuidkust. Agatha Christie is geboren en getogen in Torquay. U vindt hier de 
Agatha Christie Trail die u langs allerlei plaatsjes brengt die belangrijk waren voor de schrijf-
ster. U kan ook een bezoek brengen aan Green House in Galmpton, het vroegere zomerhuis 
van Agatha Christie dat nu opengesteld is voor het publiek(best op voorhand reserveren 
want zeer populair). Overnachting in Torquay of omgeving.
Dag 6: Torquay - Salisbury(180 km)
Na een rustige voormiddag vat u de terugtocht aan via de Jurassic Coast met zijn specta-
culaire kust en East Devon en Dorset die bekend staan als ´Area´s of Outstanding Natural 
Beauty´. In Salisbury kan u een kijkje gaan nemen in de kathedraal waar de beroemde 
Magna Carta bewaard wordt. Overnachting in de omgeving van Salisbury. 
Dag 7: Salisbury - Dover (260 km)
Op de terugweg rijdt u best even langs Nether Wallop. Dit dorpje ligt op 20 km van Salisbury 
richting Andover en heeft dienst gedaan als decor voor de Miss Marple serie. Naar Dover 
voor de ferry naar het vasteland.

7-daagse autorondreis

vanaf € 538 p.p.

In the footsteps of 
Barnaby, Lewis en Miss Marple 

in Zuid-Engeland

Prijzen per persoon in B&B/Inns GBCO002
Kamer en ontbijt   Dubbel Single  
A: 1/4-31/10/21   452,00 607,00
Max. 2 kinderen 0-14j. op de kamer van de ouders € 148
Prijzen per persoon in Hotels GBCO001
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A: 1/4-31/10/21   556,50 821,00
Max. 1 kind 0-12j. op de kamer van de ouders € 148
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 5 overnachtingen met ontbijt, inkom tot de Roman Baths, een reisgids ´Engeland´ per 
dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.   
Niet inbegrepen: vervoer, overige toegangsgelden, overige maaltijden, dranken, persoonlijke 
uitgaven en verzekeringen.

Transport:
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten .Calais/Dunkerken-Dover. Vraag 
een offerte.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s of in hotels.
Verblijf in B&B´s/Inns:
U verblijft bij particulieren in B&B’s of in kleine Inns zoals Devonshire House Bath, 
Kilmorie B&B Cheltenham, 76 Duke Street Windsor of gelijkaardig. Er worden kamers 
met bad of douche en ontbijt geboekt. De B&B’s liggen tot 20 km van de vermelde 
overnachtingsplaatsen.
Hotels:
U verblijft in goede 3* hotels zoals Brookfield Hotel Havent, Red Lion Fareham, The Old Mill 
of The Bird in Bath, Rising Sun Hotel Cheltenham, Windsor Mariott Hotel of gelijkaardig. De 
hotels liggen niet altijd in het centrum van de aangeduide plaats.

De Cotswolds zijn bekend om hun zachte heuvels en slaperige ´typisch Engelse´dorp-
jes. Maar ook om zijn  beroemde steden zoals Bath en als Cheltenham. Daar bovenop 
heeft de lokale honingkleurige kalksteen, gebruikt voor alles van de stenen vloeren in 
de huizen tot de pannen op het dak, ervoor gezorgd dat het gebied een magische archi-
tecturale uniformiteit uitstraalt. De ´stapelmuren´ overal in de velden, aangelegd met 
speciale vaardigheid omdat er geen cement aan te pas komt, vertegenwoordigen een 
uitzonderlijk historisch landschap. In de middeleeuwen zorgde de beroemde Cotswolds 
wol voor welvaart in de streek. Rijke handelaren drukten hun stempel op de regio door 
het bouwen van mooie huizen en prachtige kerken, die bekend staan als “wol kerken”. 
Tot vandaag is het zicht op schapen op een heuvel nog steeds een klassiek Cotswolds 
beeld. Houdt u van typisch Engels dan zal u genieten van deze reis. 

Dag 1: Dover - Brighton - Portsmouth (250 km)
Na de oversteek van het kanaal heeft u twee keuzes, ofwel neemt u de autosnelweg naar 
Brighton ofwel de kustweg via Rye, Hastings en Eastbourne naar Brighton. Neemt u de kust-
weg, dan kan u onderweg een bezoekje brengen aan het gezellige Rye of één van de be-
roemdste kastelen van Groot-Brittannië: Bodiam Castle uit 1385. Het strand, de drukke pier 
en bezienswaardigheden zoals het Royal Pavilion maken Brighton zeker de moeite waard 
om te bezoeken. Het Royal Pavilion is het meest bizarre paleis van Engeland. Overnachting 
in de omgeving van Portsmouth. 
Dag 2: Portsmouth - Salisbury - Stonehenge - Bath (140 km)
Salisbury is een prachtig stadje waar de nauwe straatjes met middeleeuwse vakwerkhuizen 
allemaal naar de 800 jaar oude kathedraal van Salisbury leiden. In de bibliotheek van de 
kerk worden kostbare manuscripten bewaard, o.a. de Magna Charta uit 1215. Op de Salis-
bury Plains ten noorden van de stad ligt de historische stenencirkel Stonehenge. Stonehen-
ge is één van de meest gefotografeerde monumenten ter wereld en mag dan ook zeker 
niet in uw fotoalbum ontbreken. Overnachting in de omgeving van Bath. 
Dag 3: Bath - Cheltenham (90 km)
Vandaag staat in het teken van architectuur en cultuur. U geniet van de pracht van de 
historische stad Bath, waar de Romeinse baden in de vorige eeuw zijn opgegraven en in 
hun oude glorie hersteld. Dit is ongetwijfeld één van de mooiste cultuursteden van Enge-
land. Bath biedt nog veel meer bezienswaardigheden, waaronder de Victoria Art Gallery en 
Bath Abbey en de mooie gebouwen in Georgian Stijl, waaronder het majestueuze Royal 
Crescent. Breng een bezoek aan de Roman Baths in het centrum van de stad. Daarna rijdt 
u naar de de omgeving van Cheltenham voor uw overnachting. 
Dag 4: Cotswolds (145 km)
Vandaag maakt u een mooie autorit langs de typische Cotswolds postkaartdorpjes. De pit-
toreske cottages in de Cotswolds zijn gebouwd in de lichte okergele lokale zandsteen met 
een dakbedekking van zwarte lei. Als eerste op het programma staat vandaag de ´must 
see van de Cotswolds´, het pittoreske dorpje Broadway, de Hidcote Gardens nabij Chipping 
Campden. Ontdek de vele kleurrijke ruimtes vol verrassingen. ´s Namiddags bezoekt u Upt-
on House and Gardens bij Banbury. Hier duikt u in het leven van Lord en Lady Bearsted, 
begin 20ste eeuw. Liever wat meer natuur ? Maak dan een mooie, weliswaar heuvelachtige 
wandeling. Overnachting in de omgeving van Cheltenham.
Dag 5: Cheltenham - Oxford - Maidenhead/Windsor/Watford (130-150 km)
Op de terugweg staat Oxford op het programma. U kan hier niet voorbij zonder een be-
zoek aan de universiteiten maar ook de Radcliffe camera, de Bodleian bibliotheek en de 
kathedraal. Oxford is natuurlijk ook een levendige stad met een grote studentenpopulatie, 
uitgebreide shopping mogelijkheden en vele pittoreske bars en restaurants. Na de stad 
nog wat zin in natuur ? Onderweg naar Maidenhead komt u door de Chiltern Hills. Indien u 
er voor opteert om de autosnelweg M40 links te laten liggen kan u binnendoor van Oxford 
naar Henley-on-Thames rijden. Henley is een mooi plaatsje aan de Thames die daar nog 
overzichtelijk is. Overnachting in de omgeving van Maidenhead/Windsor/Watford.

6-daagse autorondreis

vanaf € 452 p.p.

Beauty of the Cotswolds 

Dag 6: Maidenhead/Windsor/Watford - Canterbury - Dover (160-180 km)
Onderweg naar Dover kan u opteren voor een bezoek aan Canterbury. De stad wordt gedo-
mineerd door de enorme kathedraal, één van de mooiste in Europa. De kathedraal bereikt 
u via Mercery Lane, een klein stukje middeleeuwen met huizen die elkaar bovenaan bijna 
raken. Liefhebbers van geschiedenis en kunst, maar ook mensen die graag wat flaneren 
en op zoek zijn naar verrassingen en schoonheid vinden allemaal wel een reden om wat 
langer in deze stad te blijven. In Canterbury wordt de middeleeuwse sfeer perfect gecombi-
neerd met de moderne tijden. In de smalle straatjes vindt u talrijke eigenzinnige boetiekjes, 
tearooms en restaurants. Canterbury heeft een groot autovrij gebied, dus ideaal voor het 
winkelend publiek.
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INBEGREPEN:
een reisgids Zuid-Engeland en 

een documentatiemap met 
themawandelingen

INBEGREPEN:
bezoek aan de Roman Baths, 
een reisgids Engeland en een 

documentatiepakket.
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Prijzen per persoon, voor 8 nachten
BenB GBGO003   
Kamer en ontbijt   Dubbel Single  
A: 1/4-31/10/21   730,00 969,00
Max. 2 kinderen -14j. op de kamer van de ouders: € 243/kind. 
Prijzen per persoon, voor 8 nachten
Hotels/Inns GBGO001   
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A: 1/4-31/10/21   861,00 1386,00
Max. 1 kind -12j. op de kamer van de ouders: € 285/kind.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 8 overnachtingen met ontbijt, bezoek aan Shakespeare´s Birthplace, een ticket voor de 
Bath City Sightseeing Bus, een reisgids ´Engeland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage 
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, inkomgelden, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

Een prachtige reis die u meeneemt langs de meest geliefde steden 
van Engeland, naar plaatsen waar de tijd lijkt stil te staan. Dwaal door 
de straatjes in het historische centrum van Canterbury, volg landelijke 
wegen langs pittoreske dorpen, maar wandel ook eens door de universiteits-
stad Cambridge. Geniet van de romantische dorpjes in de Cotswolds, van Stonehen-
ge, van beroemde kathedralen en kastelen of romantische tuinen. Dit is het Engeland 
van de ansichtkaarten, het land van de kleurrijke tuinen, imposante kastelen, scheve 
vakwerkhuizen en Shakespeare.

Dag 1: Dover – Canterbury (26km)
Na aankomst in Groot-Brittannië rijdt u naar Canterbury. Bezoek de beroemde kathedraal 
uit 579 en maak een middeleeuwse pelgrimstocht mee bij The Canterbury Tales. Bij de 
Westgate liggen punters klaar voor een tochtje op de Canterbury River. Overnachting in de 
omgeving van Canterbury.
Dag 2: Canterbury – Maidstone - Cambridge (170 km)
Voor u vandaag Kent verlaat raden wij u een stop in Faversham aan. Het historische cen-
trum van het dorp is net als de Mount Ephraim Gardens, Macknade Fine Foods hall en de 
Doddington Place Gardens of de Shepherd Neame brouwerij zijn zeker de moeite waard. 
Daarna rijdt u verder naar Cambridge. Overnachting in de omgeving van Cambridge.
Dag 3: Cambridge – Bedford – Banbury – Stratford-upon-Avon (170 km)
Cambridge is ontstaan uit een kloosterschool. Het heeft zijn middeleeuwse karakter weten 
te behouden en de sfeer is gemoedelijk. U rijdt via een landelijke route door Buckingham-
shire naar Stratford-upon-Avon. In Stratford, een pittoresk stadje met zwart-witte vakwerkhui-
zen, staat alles in het teken van William Shakespeare. Overnachting in de omgeving van 
Stratford-upon-Avon.
Dag 4: Stratford-upon-Avon
Een hele dag om de pareltjes van Stratford te ontdekken. Het huis waar Shakespeare is 
geboren en opgegroeid, ´Shakespeare´s Birthplace´ is een mooi voorbeeld.  Volg een 
Shakespeare wandeling of maak een romantisch boottochtje op de Avon. In de omgeving 
van Stratford herinneren nog meer attracties aan de schrijver zoals Mary Arden´s House en 
Anne Hathaway´s Cottage, het ouderlijk huis van respectievelijk Shakespeare´s moeder 
en echtgenote. Liever een grandioos kasteel bekijken? Rij dan zeker naar Warwick Castle, 
een middeleeuws kasteel aan de rivier de Avon. Overnachting in de omgeving van Strat-
ford-upon-Avon.
Dag 5: Stratford-upon-Avon – Stow-on-the-Wold - Cirencester - Bath (95 km)
Vandaag maakt u een rit door de Cotswolds Hills, waar ieder dorp op een ansichtkaart lijkt. 
De cottages zijn gebouwd in de lichte okergele lokale zandsteen met een dakbedekking 
van zwarte lei. Bezoek zeker pittoreske dorpjes als Burton-on-the-Water en Stow-on-the-
-Wold. Overnachting in de omgeving van de Bath.
Dag 6: Bath
De prachtige stad Bath waar de Romeinse baden in de vorige eeuw zijn opgegraven en in 
hun oude glorie hersteld is ongetwijfeld één van de mooiste cultuursteden van Engeland. 
Bath biedt nog veel meer bezienswaardigheden, waaronder de Victoria Art Gallery en Bath 
Abbey en de mooie gebouwen in Georgian Stijl, waaronder het majestueuze Royal Cres-
cent. Maak een rondrit langs de belangrijkste bezienswaardigheden en wijken van Bath met 
een City Sightseeing Bustour. Breng een bezoek aan de Thermae Bath Spa, een nieuw 
thermaal bad in het centrum van de stad of ga lekker shoppen in één van de vele winkel-
centra. Overnachting in de omgeving van Bath.
Dag 7: Bath-Stonehenge-Salisbury-Brighton (210 km)
Op de Salisbury Plains ten noorden van Salisbury ligt de historische stenencirkel Stonehen-
ge. Stonehenge is één van de meest gefotografeerde monumenten ter wereld en mag dan 
ook zeker niet in uw fotoalbum ontbreken. Salisbury is een prachtig stadje waar de nauwe 
straatjes met middeleeuwse vakwerkhuizen allemaal naar de 800 jaar oude kathedraal lei-
den. In de bibliotheek van de kerk worden kostbare manuscripten bewaard, o.a. de Magna 
Charta uit 1215.  De Romeinse villa bij Chichester is een mooie stop op uw weg verder naar 
Brighton. Overnachting in de omgeving van Brighton/Eastbourne.
Dag 8: Brighton
Een rustige dag om te genieten van Brighton. Het strand, de drukke pier en bezienswaardig-
heden zoals het Royal Pavilion maken deze plaats zeker de moeite waard om te bezoeken. 
Het Royal Pavilion is het meest bizarre paleis van Engeland. Wilt u vandaag nog een uitstap-
je buiten Brighton maken dan raden wij u Charleston House in Lewes aan. Overnachting in 
de omgeving van Brighton/Eastbourne.
Dag 9: Brighton-Hastings-Rye-Dover (165 km)
Op de terugweg langs de kustweg naar Dover kan u kiezen voor een stop in de gezellige 
badplaats Hastings of in het voormalig smokkelaarsstadje Rye. In Dover kunt u nog een 
bezoek brengen aan Dover Castle of een wandeling maken bovenop de beroemde White 
Cliffs met een prachtig uitzicht op de haven.

9-daagse autorondreis

vanaf € 730 p.p.

The Good Old England 

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met over-
tochten en uw eigen wagen zie vervoer.

Overnachtingen
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: verblijf in B&B´s 
of in hotels.
Verblijf bij particulieren:
U verblijft 8 nachten bij particulieren in B&B’s of in klei-
ne Inns zoals Clare Ellen Guesthouse of Carena Guest-
house in Canterbury, The Kings Head in Cambridge, 
Moss Cottage in Stratford en New Farm House in Brigh-
ton of gelijkaardig. Er wordt steeds een kamer met bad 
of douche en ontbijt gereserveerd. De B&B’s liggen tot 
20 km van de vermelde overnachtingsplaatsen.
Logementsmix met Hotels en Inns:
U verblijft in hotels of Inns zoals Evenhill Inn, The Woolp-
ack, The Mary Arden Inn, The Old Mill of The Bird in Bath.  
De hotels en inns liggen niet altijd in het centrum van 
de aangeduide plaats.
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INBEGREPEN:
bezoek aan Shakespeare´s 
Birthplace, een ticket voor  

de Bath City Sightseeing Bus,  
een reisgids ´Engeland´  

en een documentatiemap.
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Prijzen per persoon voor de rondreis in B&B GBDC001
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
1/4-31/10/21   829,50 1137,00
1ste kind 0-14j.: € 267,50, 2de kind 0-14j.: € 257,50 (beperkt aantal kamers)
Prijzen per persoon voor de rondreis in hotels GBDC002
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
1/4-31/10/21   1058,00 1708,00
1ste kind 0-12j.: € 396, 2de kind 0-12j.: € 346 (beperkt aantal kamers) 
Inbegrepen: 10 overnachtingen bij particulieren of in hotels met ontbijt, toegangsticket voor Battle of 
Hastings, Stonehenge, Old Sarum, Totnes Castle, Dartmouth Castle, Tintagel Castle, Pendennis Castle, 
een reisgids ´Engeland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met fer-
ryovertochten naar Dover of Eurotunnel. Vraag een 
offerte.

Overnachting
Verblijf bij particulieren:
U verblijft 10 nachten bij particulieren in B&B’s op 
basis van kamer met bad of douche en Engels 
ontbijt. De B&B’s liggen tot 20 km van de vermelde 
overnachtingsplaatsen. Enkele voorbeelden: Bur-
combe Manor B&B of York Lodge B&B in Salisbury, 
Sandpiper B&B of Bentley Lodge in Torquay, Yarn 
Market cottage in Minehead, Meadow Park Bideford, 
Devonshire House of Prospect Villa B&B in Bath of 
gelijkaardig.
Hotels:
U verblijft in mooie 3 of 4* hotels zoals The White 
Horse Hotel Brighton, Grassmere Hotel of Millford 
Hall in Salisbury, Wellington Hotel, Yarn Market Hotel 
Minehead, Old Mill Bath of gelijkaardig. De hotels 
liggen niet altijd in het centrum van de aangedui-
de plaats en indien u laat boekt en er moet een 
alternatief gezocht worden, kan dit zelfs tot op  
30 km van de vermelde overnachtingsplaats.

In het zuiden en het westen van Engeland, de “West Country”, vindt u 
nog vredige, schilderachtige haventjes vol vissersbootjes en zeiljacht-
jes tegen een achtergrond van witgepleisterde huisjes en viskraampjes. 
Het zijn deze kleine dorpjes die ooit bewoond werden door smokkelaars en 
zeerovers. Ter afwisseling zijn er de grotere, mondainere badplaatsen zoals Bourne-
mouth, Portsmouth of Torquay, of de historische steden waaronder Exeter en Salisbury 
en natuurlijk ook de nodige burchten en landhuizen.

Dag 1: Dover-Brighton (170 km)
Vanuit Dover neemt u de kustweg richting Hastings. Het vissersplaatsje Rye is een aanrader 
om een stop te maken. Bezoek zeker ook Battle waar de slag om Hastings plaatsvond in 
1066. Zin in een mooie wandeling ? Stop dan zeker tussen Eastbourne en Seaford in Birling 
Gap of maak een wandeling naar de Seven Sisters met de schitterende kalksteen kliffen. 
Overnachting in de buurt van Brighton.
Dag 2: Brighton
Een ontspannende dag om Brighton te ontdekken. De stad is een mengelmoes van erf-
goed uit de Regency-tijd, speciaalzaken, levendige kunst & cultuur en evenementen het 
hele jaar door, en dan hebben we het nog niet gehad over het koninklijk paleis, het exoti-
sche Royal Pavilion. Een bezoekje aan het Royal Pavilion mag u zeker niet missen. Het is 
één van de meest exotische paleizen van Europa en een mix van stijlen: Indisch van uiterlijk 
maar met een uniek Chinees interieur. Overnachting in de buurt van Brighton.
Dag 3: Brighton - Stonehenge - Salisbury (200 km)
Via Portsmouth en Southampton rijdt u het binnenland in, richting Salisbury. Deze mooie 
stad biedt veel historische huizen, kerken en een prachtige kathedraal waar u de Magna 
Carta kan bewonderen. Daarna brengt u een bezoek aan het mysterieuze Stonehenge. 
Dicht tegen Salisbury vindt u Old Sarum, hier bevond zich Salisbury in de steentijd. Over-
nachting in de omgeving van Salisbury.
Dag 4: Salisbury - Dorchester - Torquay (185 km)
Doorheen de mooie Cranborne Chase en Dorset Area´s of outstanding Natural Beauty 
naar Exeter, een stad die al in de Romeinse tijd belangrijk was. Mooi is de kathedraal. Over-
nachting in de buurt van de mondaine badplaats Torquay ook wel het Saint-Tropez van het 
noorden genoemd.
Dag 5: Torquay, Totnes en Dartmouth (60 km)
Daguitstap naar Totnes en Dartmouth. Totnes is één van de juweeltjes van Devon, met veel 
kleur en karakter dat voortvloeit uit een rijk cultureel, historisch en archeologisch verleden. 
De stad is een architecturaal feest voor iedereen die geïnteresseerd is in historische gebou-
wen zoals Totnes Castle. Dartmouth ligt in het district South Hams in het graafschap Devon. 
Het is een toeristische bestemming aan de monding van de rivier de Dart. Aan de kaaien ligt 
Bayard´s Cove Fort. Vlak bij Dartmouth aan het estuarium vindt u Dartmouth Castle, een 
vesting uit de middeleeuwen. Overnachting in de buurt van Torquay.
Dag 6: Torquay - English Riviera - Falmouth - Penzance/Helston (ca. 180-200 km)
Verder langs het Dartmoor National Park en via Plymouth, van waaruit ooit de Pilgrim 
Fathers naar Amerika vertrokken, naar Falmouth. Falmouth is een populaire vakantiebe-
stemming met 5 grote stranden naast Pendennis Castle. Falmouth heeft ook een interes-
sant Maritiem Museum. Overnachting in de omgeving van Penzance/Helston.
Dag 7: Penzance/Helston - Land’s End – Penzance/Helston (ca. 45-85 km)
Bezoek vanuit uw verblijfplaats het uiterste westen van Cornwall, met onder meer Land’s 
End, The Lizard en het schilderachtige Saint Ives, enz. Overnachting in de omgeving van 
Penzance/Helston.
Dag 8: Penzance/Helston – Bideford/Minehead (ca. 240-260 km)
Vertrek richting Padstow en Tintagel, waar u de ruïnes van Tintagel Castle kan bezoeken. 
Deze zijn hoog op de ruige kliffen gelegen en bieden een dramatisch zicht op de om-
geving. Langs de noordkust van Cornwall zijn er talloze zijwegen die naar mooie uitzicht-
punten leiden en naar kleine schilderachtige dorpjes die vroeger bewoond werden door 
smokkelaars en zeerovers (bijv. Polperro). Langs de kliffenkust van Devon (bezoek zeker het 
schilderachtige Clovelly) en doorheen het mooie Exmoor Nationaal Park. Overnachting in 
de regio Bideford/Minehead.
Dag 9: Bideford/Minehead – Bath (ca. 130 km)
Verder langs de kust en dan door een heel mooi stukje van Somerset, de Mendip Hills. 
Het westelijke gedeelte van de Mendip Hills is uitgeroepen tot ‘Area of Outstanding Natural 
Beauty’ en indien u wat meer wilt te weten komen kan dat in het Charterhouse Centre bij 
Blagdon. Overnachting in de omgeving van Bath.
Dag 10: Bath
Rustige dag om Bath te ontdekken voor u de terugreis aanvangt. In Bath vindt u nog over-
blijfselen van de Romeinse baden en de mooie abdij uit de 15de eeuw. Vooral de stads-
wandeling is heel interessant. Overnachting in de omgeving van Bath
Dag 11: Bath-Dover (320 km)
Via Reading en de ring M25 terug naar Dover.

11-daagse autorondreis

vanaf € 830 p.p.

Devon en Cornwall 
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INBEGREPEN:
bezoek aan Battle of Hastings, 

Stonehenge, Old Sarum, Totnes 
Castle, Dartmouth Castle, Tintagel 

Castle, Pendennis Castle, een 
reisgids ´Engeland´ en een 

documentatiepakket.
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Prijzen per persoon voor de rondreis
Kamer en ontbijt   BB Hotels 
Vertrek elke dag mogelijk behalve donderdag   GBSCIBB GBSCIHO
A: 1/4-30/4/21   768,50 952,50
B: 1/5-30/6/21   768,50 968,50
C: 1/7-31/8/21   768,50 1001,00
D: 1/9-30/9/21   768,50 968,50
E: 1/10-31/10/21   768,50 952,50
Single toeslag   210,50 433,00
3de volw. in de kamer   - 61,00
Max. 1 kind -3j.: gratis, kind 4-12j. -50%. 
Inbegrepen: 7 overnachtingen met ontbijt in de accommodatie van uw keuze, retourvluchten voor 
de dagtrip Isles of Scilly, bezoek aan het Eden Project, een reisgids ´Engeland´ per dossier, een 
documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.
Opgelet: de vluchten naar Isles of Scilly vallen niet onder de algemene annuleringsvoorwaarden 
maar zijn niet-terug betaalbaar vanaf boeking.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met over-
tochten. Vraag een offerte.

Overnachting
Deze autorondreis wordt aangeboden in 2 verschil-
lende accomodaties. Deze worden bevestigd bij 
reservatie. 
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren in kamer 

met badkamer.
• Hotels: verblijf in 3* hotels bv Limpley Stoke Hotel, 

Bodkin House, Moonraker Hotel, Hotel Bristol, Liver-
mead Cliff Hotel, Chilworth Manor Hotel, Red Lion 
Hotel, Holiday Inn Maidstone-Sevenoaks, Village 
Hotel Maidstone of gelijkaardig. 

Net voor de kust van Cornwall zijn de Scilly eilanden het best be-
waarde geheim van de UK. Omgeven door azuurblauw water en witte 
zandstranden, is het geen verrassing dat je deze eilandengroep, met 
vijf bewoonde en ongeveer 140 onbewoonde eilanden ten zuidwesten van 
Cornwall, enkel kan bereiken per vliegtuig of boot. 

Dag 1: Dover - Bath/Bristol (ca. 325 km)
Aangekomen in Dover, rijdt u naar Bath, waar u 2 nachten zult verblijven. Bath ligt in één 
van de mooiste regio’s van Engeland. Het is een unieke stad  de warme bronnen, ‘The 
Roman Baths’, indrukwekkende  abdij en gebouwen, zijn reeds eeuwen een toeristische 
attractie. Te midden van het glooiende landschap, iets meer dan 150 km ten westen van 
Londen, is het een mooie en onvergetelijke plaats om te bezoeken. Overnachting in regio 
Bath/Bristol.
Dag 2: Bath
Vandaag verkent u de stad Bath. Als een werelderfgoedsite van UNESCO, vindt u in Bath 
architecturale pareltjes. Ontdek het erfgoed aan de Romeinse Baden, geniet van de enige 
thermale baden in Groot Brittannië of bezoek de 15e eeuwse Bath Abbey. Bath is de streek 
van Jane Austen en deze oude stad heeft zoveel van zijn Georgian charme behouden dat 
fans van Austen zeker vele straten en pleinen uit haar boeken zullen herkennen. U kan er de 
‘Royal Crescent’ bewonderen, misschien wel de fraaiste straat van het land. Bezoek even-
tueel ‘The Roman Baths’, the Fashion Museum en The Victoria Art Gallery. Overnachting in 
regio Bath/Bristol.
Dag 3: Bath - Newquay (ca. 265 km)
Vandaag reist u zuidwaarts, richting Newquay in Cornwall. Onderweg is er voor elk wat 
wils in ‘the Heart of Devon’. Zij het een ontspannen uitje of een avontuur vol adrenaline. 
Van historische huizen en tuinen tot attractieparken voor de ganse familie! Dit prachtige 
en unieke stukje Engeland biedt elke gast alles om zijn vakantie tot een succes te maken. 
Overnachting in regio Newquay.
Dag 4: Isles of Scilly
Net voor de kust van Cornwall zijn de Scilly eilanden het best bewaarde geheim van de UK. 
Omgeven door azuurblauw water en witte zandstranden, is het geen verrassing dat u deze 
eilandengroep, met vijf bewoonde en ongeveer 140 onbewoonde eilanden ten zuidwesten 
van Cornwall, enkel kan bereiken per vliegtuig of boot. Vanaf de luchthaven van Newquay 
vliegt u naar St Mary, het grootste eiland. Onderweg geniet u van de beste inflight entertain-
ment die u zich wensen kan. Deze bestaat namelijk uit spectaculaire vergezichten over de 
ruige kustlijn van Cornwall. Voor de meesten onder ons is het ook een unieke gelegenheid 
om eens in een klein vliegtuigje mee te vliegen. U kan er alles volgen wat de piloot doet, een 
ervaring die u nooit zal vergeten. Overnachting in regio Newquay.
Dag 5: Newquay - Eden Project - Plymouth/Torquay (ca. 90-145 km) 
Vandaag reist u verder naar Bodelva bij St Austell, waar het Eden Project gelegen is. Naar 
het Eden Project wordt vaak verwezen als zijnde het ‘Achtste Wereldwonder’. Cornwall’s 
Eden Project is een botanische tuin bestaande uit twee kassencomplexen die gevormd 
worden door meerdere geodetische koepels, omgeven door een adembenemend land-
schap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het één van de meeste bezochte toeristische 
attracties in de UK is. U ontdekt er een verscheidenheid aan tuinen uit gans de wereld, inclu-
sief regenwouden, mangroves alsook tuinen tussen de boomtoppen! Gebouwd in een ont-
mantelde mijn geeft het Eden Project een verbazingwekkende kijk op de relaties tussen de 
mens en de plantenwereld. Plezier verzekerd ! Nadien rijdt u verder naar Plymouth/Torquay 
regio voor uw overnachting. Torquay is de poort naar de Engelse Riviera. Doordrongen van 
maritieme geschiedenis en gastheer van verscheidene sport events en festivals, waaronder 
de Riviera’s eigen Regatta. U vindt er ook het Geopark (UNESCO), waar de bezoekers een 
uniek ecosysteem kunnen ontdekken. Overnachting in regio Plymouth/Torquay.
Dag 6: Plymouth/Torquay - Salisbury (ca. 180-235 km)  
Als mooi en historische gebouw, biedt Salisbury Cathedral een indrukwekkend toneel voor 
grote manifestaties, concerten en kunst installaties, maar ook is het een plaats voor reflectie 
en gebed. De kathedraal en zijn omgeving (The Close) worden jaarlijks bezocht door meer 
dan 500000 bezoekers. Velen komen als toerist of als gelovige, anderen komen voor de 
vele evenementen die hier plaats vinden. De kathedraal is toegankelijk voor iedereen en 
verwelkomt u hartelijk.
Vandaag kan u ook Stonehenge bezoeken. Gelegen op Salisbury Plain, is dit een unieke 
prehistorische World Heritage site, omgeven door oude grafheuvels. Wie waren de mensen 
die dit gebouwd hebben? Waarom hebben ze het gebouwd? Waar kwamen de stenen 
vandaan? Het 5000 jaar oude Stonehenge blijft tot op de dag van vandaag nog altijd een 
mysterie, zelfs voor de wetenschap. Al wandelend op deze oude site zal ook u begeesterd 
worden. Overnachting in de omgeving van Salisbury.
Dag 7: Salisbury - Maidstone (ca. 110 km)
Onderweg naar Maidstone raden wij u een bezoekje aan Chartwell en het vroegere woon-
huis van Winston Churchill aan. Maidstone is de hoofdstad van de provincie en ideaal ge-
legen om bv een uitstapje naar Leeds Castle te maken. Leeds Castle is een van de belang-

8-daagse autorondreis

vanaf € 769 p.p.

The Southwest & the Isles of Scilly
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rijkste bezienswaardigheden in Kent. Het is prachtig gelegen midden in een enorm domein 
met parkland en indrukwekkende tuinen. Overnachting in de omgeving van Maidstone. 
Dag 8: Maidstone - Canterbury - Dover (ca. 70 km)
Het is perfect mogelijk om via Canterbury naar Dover te rijden. Geniet van deze prachtige 
stad en zijn kathedraal voor u naar Dover rijdt waar de ferry wacht.

Salisbury

Bristol
Bath

Cardiff

Newquay

Plymouth
Torquay

Isles of Scilly

Chartwell
Maidstone 

Canterbury

Dover

INBEGREPEN:
de retourvluchten voor  
de dagtrip Isles of Scilly,  

een bezoek aan het Eden Project, 
een reisgids ´Engeland´ en  

een documentatiemap.
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Prijzen per persoon voor de rondreis  GBCTWA1A/B/C/D
Kamer en ontbijt   1/4-24/4/21 25/4-30/9/21 
   1/10-31/10/21
Standaard reis  
Dubbel B&B   563,00 607,50
Dubbel Hotels   884,00 949,00
Single B&B   920,50 964,50
Single Hotels   1471,00 1580,00
Alternatieve reis met kasteelverblijf op Anglesey  
Dubbel B&B/Kasteel   651,50 710,50
Dubbel Hotels/Kasteel   902,00 978,50
Single B&B/Kasteel   1259,00 1303,00
Single Hotels/Kasteel   1488,50 1609,00
Vraag een offerte voor een triple of familiekamer.  
Inbegrepen: 7 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, een hop on/hop off 
dagticket in Cardiff, een reisgids ´Wales´ per dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage 
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, inkomgelden, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen. 

Tijdens deze ´Wales in een week´-reis maakt u kennis met alles wat 
Wales onvergetelijk maakt ! De ruwe kustlijn, de weelderig groene 
Nationale Parken, kolossale kastelen en majestueuze bergketens. Dit 
alles samen met onze suggesties voor bezienswaardigheden en activiteiten 
maakt deze reis de perfecte keuze om dit betoverend land te ontdekken. 

Dag 1: Dover - Brecon Beacons (400 km)
Uw reis start met een rit door Engeland naar het mooie Brecon Beacons Nationaal Park, 
waar u de volgende 2 nachten overnacht. 
Dag 2: Brecon Beacons
In het Brecon Beacons Nationaal Park wordt u omver geblazen door de buitengewone na-
tuurlijke schoonheid. Het is de perfecte plaats voor natuurwandelingen naar enkele van de 
vele watervallen die het park rijk is. Liever wat van de plaatselijke geschiedenis opsnuiven? 
Overweeg dan een uitstapje naar Castell Coch of Red Castle in het Engels. Dat is een ro-
mantisch Victoriaans herontwerp, gebouwd op ruïnes uit de 13e eeuw. Of het dramatische 
Carreg Cenin Castle met zijn prachtig uitzicht op het omringend gebied. Houdt u van een 
goede whisky ? Penderyn, de prijswinnende whisky stokerij, ligt ook in dit gebied. Hier kan u 
een rondleiding volgen en eventueel een lekkere whisky proeven.
Dag 3: Brecon Beacons - Noord-Wales (230 km)
Een prachtige rit door Wales brengt u naar Noord-Wales. Onderweg zijn, afhankelijk van 
de weg die u neemt, verschillende interessante stops mogelijk. Hay-On-Wye bijvoorbeeld, 
is een wat vreemde stad, gelegen aan de rand van het park. In dit paradijs voor boeken-
liefhebbers opende ooit de eerste boekenwinkel van Wales zijn deuren. Het is de perfecte 
plaats om wat te shoppen. Ook het kleine marktstadje, Llangollen, is een fijne halte. Llangol-
len is de thuis van ´International Musical Eisteddfod´. Dat festival vindt elk jaar in juli plaats. 
Door zijn liggeng, omgeven door heuvels en aan de rivier de Dee, biedt Llangollen fantas-
tische mogelijkheden op wandelgebied. Tijdens een bezoek aan de ruïnes van het kasteel 
Dinas Bran, krijgt u een wondermooi uitzicht op de stad. Overnachting in de omgeving van 
het Snowdonia National Park. 
Dag 4: Snowdonia & Anglesey (40 km)
Het Snowdonia National Park is ook één van de 3 Nationale Parken van Wales. Van ver ziet 
u reeds het silhouet van Mount Snowdon, met zijn 1085 m, de hoogste berg van England 
en Wales. Flaneer zeker eens door het pittoreske Betws-y-Coed, in het hart van Snowdonia. 
Het is een traditioneel Welsh stadje, midden in het iconische landschap. Zin in een autorit 
? Dan raden wij een tocht naar het eiland Anglesey zeker aan. Anglesey is door 2 bruggen 
verbonden met Noord-Wales. Het wordt gekenmerkt door lange uitgestrekte kustlijnen met 
het merkteken ́ Area of Outstanding Natural Beauty´. Anglesey heeft heel wat te bieden. Zo 
vindt u er Halen Mon Saltcote, een zoutbedrijf dat door een familie wordt geleid. Hun muse-
um vertelt het verhaal van het wereldbekende zeezout. Maar ook de ruïnes van Llanddwyn 
Kapel, de kerk van Welsh patroonheilige van de liefde, op het magische Llanddwyn Island. 
Overnachting in de omgeving van het Snowdonia National Park.
Alternatief: Kasteelverblijf op Anglesey Island
Bij deze optie verblijft u vanavond in Chateau Rhianfa op Anglesey Island. Chateau Rhianfa 
is een 5* boetiek hotel ondergebracht in een beschermd kasteel in gotische stijl met een 
moderne twist. U geniet hier van de luxe en het comfort.
Dag 5: Snowdonia - Midden-Wales (110-150 km)
Vanmorgen geniet u verder van Noord-Wales. Bezoek misschien de drukke markt van Cae-
rnarfon of zijn indrukwekkende middeleeuwse kasteel, gebouwd door Edward I. Het domi-
neert de stad en staat op de lijst van het UNESCO werelderfgoed. Maar ook de universiteits-
stad Bangor, waar u het Penrhyn kasteel en de kathedraal van Bangor kan bezoeken, is de 
moeite. Op weg naar het zuiden kan u vanuit Llanberis Station een ritje, naar de top van 
Mount Snowdon, met de onvergetelijke Snowdonia Mountain Railway, overwegen. De tocht 
en de uitzichten zijn wonderbaarlijk. Nadien rijdt u naar Midden-Wales voor uw overnachting. 
Dag 6: Midden-Wales - Cardiff (190 km)
Tijdens uw rit langs de westkust van Wales is uw eerste halte van de dag, Aberystwyth. 
Ontdek de stad en neem de trein naar Constitution Hill, waar u kan genieten van fantasti-
sche uitzichten op de baai en de ruïnes van het kasteel. Verder langs de kust vindt u het 
pittoreske Aberaeron, een mooie havenstad met adembenemende uitzicht over Cardigan 
Bay. Overweeg een bezoek aan de Da Mhile stokerij. Dat is een producent van ambachte-
lijke biologische alcoholische dranken zoals ‘Botanical Gin’ en ‘Seaweed Gin’. Steek via 
Lampeter en Llandeilo door naar Swansea aan de zuidkust en Cardiff, de hoofdstad van 
Wales. Overnachting in Cardiff.
Dag 7: Cardiff
U heeft vandaag een hele dag om het bruisende Cardiff te ontdekken. Met uw hop on/hop 
off ticket ziet u alle grote bezienswaardigheden en stapt u af en terug op wanneer u zin 
heeft.  Bezoek onderweg Cardiff Castle, St Fagan´s of één van de musea. Neem onderweg 
zeker ook eens de tijd voor een terrasje in deze supergezellige stad. Overnachting in Cardiff.
Dag 8: Cardiff-Dover (380 km)
Vertrek naar huis.

8-daagse autorondreis

vanaf € 563 p.p.

Wales in een week

Groot-Brittannië  |  Wales

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten of Eurotunnel. Vraag een offerte.

Accommodatie
Bed and Breakfast
U verblijft 7 nachten in kleinschalige, traditionele accommodaties op basis van kamer met bad of douche en ontbijt.
First class hotels 3/4/5*
Standaard worden er 4* of 5* hotels door ons voorzien voor deze rondreis. Uitzonderlijk wordt er gebruik gemaakt van 
een zéér goede 3*. Enkele voorbeelden: Brecon Castle Hotel, Llandudno Bay Hotel, Nanteos Mansion, Cathedral 73 
of gelijkwaardig.
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INBEGREPEN:
hop on/hop off tour Cardiff,  

een reisgids Wales en  
een documentatiemap
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Groot-Brittannië  |  Engeland

Prijzen per persoon voor de rondreis  GBLDBB/GBLDHO3/GBLDHO4
Kamer en ontbijt  BB 3*Hotels 4*Hotels
A:1/4-30/4/21  513,50 796,50 906,50
B:1/5-31/5/21  513,50 840,50 952,50
C:1/6-31/7/21  513,50 840,50 1174,50
D:1/8-31/8/21  513,50 840,50 1149,50
E:1/9-30/9/21  513,50 820,00 1167,50
F:1/10-31/10/21  513,50 787,50 954,00
Toeslag single  210,50 393,00 777,00
Korting 3de volw.  - 92,00 97,00
Max. 1 kind -3j. gratis, kind 4-12j.: 50% 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen met ontbijt, bezoek Alnwick Castle & Gardens, boottocht op Lake 
Windermere, een reisgids ´Noord-Engeland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage 
Garantiefonds Reizen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten naar Hull of vluchten naar 
Newcastle. Vraag een offerte.

Accommodatie 
Deze autorondreis wordt aangeboden in 3 verschillende accommodaties.
De B&B´s en hotels worden bevestigd bij reservatie. 
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
• 3* hotels: verblijf in hotels zoals bv Park Inn by Radisson York, York Pavillion Hotel, 

Kilima Hotel, Ambleside Salutation Hotel, Cumbria Grand Hotel, Grasmere Red Lion, 
Jurys Inn Newcastle, Ramada Encore Newcastle, Whitworth Country Park Hotel of 
gelijkaardig.

• 4* hotels: verblijf in hotels zoals bv Mercure York Fairfield Manor Hotel, Dean Court 
Hotel, Burnhall Hotel, McDonald Leeming House Hotel, Old England Hotel, Hilton 
Newcastle Gateshead, Radisson Blue Durham of gelijkaardig.

Landschappelijk schoon zoals meren en bergen, kastelen, indrukwekkende kustlijnen 
en grootse nationale parken, gecombineerd met historische bouwwerken en de mid-
deleeuwse stad York. Deze rondreis biedt u de kans om wat meer te zien van Enge-
lands meest grandioze landschappen waaronder glooiende heuvels en weidse dalen, 
rotsachtige pieken en uitgestrekte veenlanden. Wandelschoenen zijn een essentieel 
onderdeel van uw bagage indien u deze streek echt wil ontdekken !

Dag 1: Hull – York (66 km)
Voor deze reis raden wij de ferry naar Hull aan die ’s ochtends aanmeert zodat u ontspan-
nen uw eerst dag kan starten. U logeert 2 nachten in York zodat u volop de tijd heeft om 
deze schitterende stad te verkennen. Romeinen, Saksen en Noormannen hebben allemaal 
hun sporen achtergelaten in York, van de grotendeels intacte stadsmuren die het centrum 
omsluiten, tot de grootse York Minster kathedraal die de stad domineert.
Dag 2: York
Alleen al wandelend over de smalle geplaveide straatjes en tussen de houten huizen, lijkt 
het alsof u een levend museum binnenloopt. Blikvanger van de stad is de York Minster met 
de grootste verzameling glas-in-lood ramen van Engeland. Andere bezienswaardigheden 
zijn Jorvik Viking Centre (waar u alles te weten kunt komen over de tijd dat York nog in han-
den was van de vikingen), het kleinste straatje met de langste naam, York Castle Museum 
en bijvoorbeeld Stonegate.
Dag 3: York – Windermere (185 km)
Verlaat York en rijdt in westelijke richting naar Harrogate en dan langs de oostgrens van de 
zuidelijke Pennines via Ripon naar het Wensleydale in het Yorkshire Dales National Park. 
Geniet van de ochtend om een wandeling te maken door de Yorkshire Dales of een be-
zoek te brengen aan het Dales Countryside Museum, de Wensleydale Creamery of The 
Cat Pottery. Daarna rijdt u via Hawes naar de oostkant van het Yorkshire Dales National 
Park. Hawes wordt beschouwd als de hoofdstad van de Upper Wensleydale vallei. Het is 
één van de hoogst gelegen marktstadjes in Engeland en beroemd om zijn handgemaakte 
Wensleydale kaas. Vervolg van de rit richting Windermere in het Lake District. Overnachting 
in de regio Lake District.
Dag 4-5: Lake District
Het Lake District is een uitzonderlijk mooie regio waar u veel zoetwatermeren vindt die om-
geven zijn door spectaculaire kale heuvels, oude bossen, bergen, watervallen en beboste 
valleien, afgewisseld met pittoreske dorpjes als Ambleside, Windermere en Bowness. Op 
dag 4 voorzien wij voor u een boottocht op Lake Windermere met vertrek uit Bowness. Of 
u nu een enthousiaste buitensporter bent, een fanatieke zeiler, een liefhebber van flora & 
fauna, een wandelaar of een bergwandelaar - u zult het hier fantastisch vinden ! 2 over-
nachtingen in de in de regio Lake District.
Dag 6: Windermere – Newcastle upon Tyne (185 km)
Vanuit Windermere rijdt u door de Northern Fells and Lakes, het noordelijke deel van het 
Lake District National Park, richting Carlisle. Onderweg kan u hier naar hartelust wande-
len of een boottocht maken over bijvoorbeeld Derwent Water. Neem in Carlisle richting 
Hexham en in Greenhead bezoekt u Hadrian´s Wall. die de grens met Schotland vormt. 

Dit werelderfgoed is ongeveer 2,000 jaar geleden gebouwd en doorsnijdt het noordelijke 
deel van Groot-Brittannië van kust tot kust. Onderweg naar Hadrian´s Wall ziet u nog enkele 
mooie kastelen zoals Naworth Castle en Thirlwall Castle. Overnachting in de omgeving van 
Newcastle upon Tyne.
Dag 7: Newcastle - Alnwick - Newcastle (110 km)
Tijd voor een mooie uitstap door Northumberland naar Alnwick. Hier bezoekt u Alnwick 
castle & gardens, na Windsor Castle het grootste nog bewoonde kasteel van Engeland. 
De familie van de 12de hertog van Northumberland woont er al meer dan 700 jaar. De 
laatste jaren werd het kasteel heel bekend als inspiratie en filmlocatie voor Harry Potter´s 
Zweinstein, maar ook als zomerresidentie in de TV-serie Downton Abbey. U bezoekt er de 
rijkelijke appartementen van het kasteel maar ook de zéér mooie tuin. Daar vindt u een 
houten pad met touwbruggen dat leidt naar een uitzonderlijk romantische boomhut. Daar 
in de boomtoppen kan u genieten van een drankje of een heerlijke maaltijd. Overnachting 
in de omgeving van Newcastle upon Tyne.
Dag 8: Newcastle upon Tyne – York – Hull (220 km)
Neem ´s morgens zeker een kijkje in de binnenstad van Newcastle voor u terugkeert naar 
Hull. Aanrader is de weg door de North Pennines waardoor u door de wilde open heidevel-
den rijdt, weer een uitzonderlijk landschap! Onderweg kan u een ommetje maken langs het 
voormalige prinsdom van Durham. Slenter zeker even door de slingerende middeleeuwse, 
geplaveide straatjes die naar de gigantische Normandische kathedraal leiden. U zal al snel 
ontdekken waarom Bill Bryson Durham ooit omschreef als ´een perfect klein stadje´.

8-daagse autorondreis

vanaf € 514 p.p.

Yorkshire Dales en  
het Lake District

Prijzen per persoon voor de rondreis GBWA003
Kamer en ontbijt   1/4-24/4/21 25/4-31/10/21
Dubbel BB   490,00 528,00
Dubbel Hotels   682,50 740,00
Single BB   847,00 908,50
Single Hotels   1142,50 1223,50
Vraag een offerte voor een triple of een familiekamer.   
Inbegrepen: 6 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, een reisgids ´Wales´ per 
dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, inkomgelden, maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen. 
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Overnachting
Bed and Breakfast
U verblijft 6 nachten in kleinschalige, traditionele accommodaties op basis van kamer 
met bad of douche en ontbijt.
Hotels 3/4*
Volgende 3/4* hotels worden door ons voorzien voor deze rondreis. Indien ze niet 
beschikbaar zijn op het moment van reservering wordt er een gelijkaardig alternatief 
voorgesteld. Kleine prijswijzigingen zijn dan mogelijk. De hotels liggen niet altijd in het 
centrum van de aangeduide plaats. 
Enkele voorbeelden: Bristol Hotel, Parc Le Breos House, Craig-y-Dderwen Riverside Ho-
tel of gelijkwaardig.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten/Eurotunnel. Vraag een 
offerte.

Ontspannen autorondreis langs een aantal van de mooiste historische plaatsjes en 
prachtigste nationale parken van Wales.

Dag 1: Dover – Bristol (325 km)
Na aankomst op het Engelse vasteland rijdt u naar Bristol. Afhankelijk van uw uur van aan-
komst in Engeland kan u een ommetje maken via historisch Bath of het fijne Bristol verken-
nen. Overnachting in de omgeving van Bristol.
Dag 2: Bristol - Cardiff - Swansea (130 km)
Wales zonder een bezoek aan zijn hoofdstad kan natuurlijk niet. Cardiff is een zeer mo-
derne en kosmopolitische stad, met een uitgaansleven dat daarbij past. In de Cardiff Bay 
wijk vindt u een aantal schitterende moderne gebouwen zoals het Millennium Centre, een 
fantastisch kunst- en cultuurcentrum, en het gloednieuwe parlementsgebouw van lei en 
glas. In het stadscentrum staat het Millennium Stadion met zijn gigantische schuifdak. Maar 
ondanks al deze moderniteiten is Cardiff zijn verleden niet vergeten. Het National Museum 
is een van de mooiste in Europa en Kasteel Cardiff is een zeer verrassende attractie in het 
centrum van de stad. Overnachting in Swansea. 
Dag 3: Swansea
Geniet deze voormiddag van een rustige wandeling in Swansea. Swansea is de op één na 
grootste stad in Wales en de geboorteplaats van Dylan Thomas en van actrice Catherine 
Zeta Jones. Het is een gezellige en vrolijke stad aan zee. Zin om toch wat verder te gaan ? 
De Victoriaanse badplaats Mumbles ligt op een steenworp afstand en staat als de ‘Poort 
van Gower’ bekend, een schiereiland dat het eerste ‘Area of outstanding Natura Beauty’ in 
Groot-Brittannië was. Overnachting in Swansea.
Dag 4: Swansea - Betws-y-Coed (285 km = ca.4u)
Vandaag staat er een lange rit op het programma vermits u Wales van zuid naar noord 
doorkruist. ´s Morgens rijdt u naar één van de mooiste stukjes natuur in Wales. De natuurlij-
ke schoonheid van de Brecon Beacons wordt beschermd in het Brecon Beacons National 
Park, een gigantische lap heuvel-, heide- en berglandschap. Het Brecon Beacons-gebied 
vormt met zijn weidse ruimte en eindeloze vergezichten één van de schitterendste wan-
delgebieden in Groot-Brittannië. Maak dus zeker even tijd voor een kleine wandeling in dit 
schitterende gebied. ´s Middags houdt u best halt voor de lunch in Llandrindod Wells. Dit 
is een victoriaans kuurplaatsje met prachtige openbare gebouwen, een rijk met bomen 
begroeid park en een uitnodigend meer. Overnachting in de omgeving van Betws-y-Coed.
Dag 5: Snowdonia National Park of Beaumaris (90 km)
Na het ontbijt kan u rustig Betws-y-Coed verkennen. Het kleine stadje is gelegen in een 
idyllische omgeving omringd door prachtige bergketens. Het is al jaren populair bij na-
tuurliefhebbers die graag willen ontdekken wat het Snowdonia National Park te bieden 
heeft. U kan opteren voor een wandeling even buiten het stadje en genieten van het land-
schap rondom de indrukwekkende Swallow Falls of naar Mount Snowdon te gaan. Mount 
Snowdon beklimmen is iets wat u één keer in uw leven moet doen. Als u aardig fit bent, zijn 
er zes wandelroutes naar de top. Als u het wat rustiger aan wilt doen (of gewoon lekker lui 
wilt zijn), ga dan mee op het enige tandradtreintje in Groot-Brittannië, dat helemaal naar 
de top rijdt. Hoe u er ook komt, als u er eenmaal bent is het uitzicht adembenemend. Meer 
cultuur- dan natuurliefhebber ? Maak dan een uitstapje naar Beaumaris en bezoek het Be-
aumaris Castle, met zijn perfect symmetrisch concentrische muren-binnenmurenontwerp. 
Hoewel de constructie 35 jaar geduurd heeft, is het nooit geheel afgemaakt. Het is echter 
nog steeds in een uitzonderlijke staat en wordt door velen beschouwd als het beste voor-

beeld van militaire architectuur in Groot-Brittannië. Overnachting in Betws-y-Coed.  
Dag 6: Betws-y-Coed - Oxford (295 km)
Na een rustig ontbijt rijdt u via Llangollen terug naar Engeland. Onderweg naar Oxford 
kan u eventueel een ommetje maken via Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van Sha-
kespaere. En anders gebruikt u de tijd voor een uitgebreider bezoek aan Oxford met zijn vele 
prachtige universiteitsgebouwen. Overnachting in de omgeving van Oxford. 
Dag 7: Oxford - Dover (235 km)
Afhankelijk van het vertrekuur van uw ferry kan u zien of u in Kent nog een stop maakt aan 
één van de prachtige tuinen of heerlijke pittoreske dorpjes. 

7-daagse autorondreis

vanaf € 490 p.p.

Kastelen, landhuizen en  
overweldigende natuur in Wales

Groot-Brittannië  |  Wales

©
 Visit Britain - Joe Cornish
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Prijzen per persoon, per package GBEDTW1
Kamer en ontbijt  Dubbel/Twin Single Triple
A:1/4-30/4/21  378,50 562,50 360,50
B:1/5-31/7/21,1/9-31/10/21  440,00 624,00 422,50
C:1/8-31/8/21  556,50 976,00 539,00
D:1/11-30/11/21  378,50 562,50 360,50
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Prijzen per persoon, per package GBEDHE02
Kamer en ontbijt  Dubbel/Twin Single Triple
A: 1/4-30/4/21  360,50 550,50 349,00
B: 1/5-30/6/21,1/9-31/10/21  478,50 668,50 466,50
C: 1/7-31/7/21  497,50 687,50 486,00
D: 1/8-31/8/21  742,00 1049,50 730,00

Prijzen per persoon, per package    GBEDTW2
Kamer en ontbijt  Dubbel/Twin Single Triple
A:1/4-30/4/21  543,00 773,00 519,50
B:1/5-30/6/21  587,50 817,00 564,00
C:1/7-31/7/21  614,00 843,50 590,50
D:1/8-31/8/21  743,50 1132,00 720,00
E:1/9-31/10/21  587,50 817,00 564,00
F:1/11-31/11/21  543,00 773,00 519,50
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Proef van de verscheidenheid van Schotland met dit uniek arrangement dat de rijke ge-
schiedenis van de hoofdstad van Schotland combineert met het bruisende van zijn groot-
ste stad. Ontdek de contrasten van Edinburgh van zijn middeleeuwse oude stad tot de 
18de eeuwse Georgian nieuwe stad, met zijn brede lanen en elegante pleinen. Bezoek 
Edinburgh Castle dat op zijn rots uitkijkt over de stad en waar je de Schotse kroonjuwelen 
en de Steen van het Lot kan bewonderen.
Glasgow is vandaag een dynamisch cultuurcentrum met meer dan 20 musea en galerijen 
die het erfgoed vormen van eeuwen van prestaties en welvaart. De Victoriaanse architec-
tuur die in Glasgow van de fijnste ter wereld is, geeft de stad haar uitgesproken karakter 
waardoor het in 1999 uitgeroepen werd tot ´UK City of Architecture and Design´. Dit arran-
gement kan in beide richtingen gereserveerd worden.
Inbegrepen:
• 2 overnachtingen met Schots ontbijt in een 3* hotel in Edinburgh.
• 1 overnachting met Schots ontbijt in een 3* hotel in Glasgow.
• Retour treinticket van Edinburgh naar Glasgow in standaard klasse(45 min.)
• Hop on, Hop off city tour in Edinburgh 24u
• Hop on, Hop off city tour in Glasgow 24u
• Scotch Whisky Experience silver tour in Edinburgh
• Documentatie.

Een 4-daagse minibreak in Edinburgh met een pakketje aan inbegrepen activiteiten die u 
toelaten om Edinburgh door en door te ontdekken. Het ideale arrangementje om enkele 
dagen zonder zorgen door te brengen in de hoofdstad van Schotland. 
Inbegrepen:
• 3 overnachtingen in een centraal gelegen driesterrenhotel met ontbijt
• Edinburgh City Sightseeing tour 24u
• Inkom voor Edinburgh Castle dag 2
• Silver tour in de Scotch Whisky Experience met whiskyproeverij
• een middenklasse ticket voor de Military Tattoo (6-28 augustus 2021)
• een infopakket van Edinburgh
Hotel voorbeelden: Mercure Princes Street, Parliament House Hotel, Ibis South Bridge, Old 
Waverly, Hampton By Hilton, Jurys Inn, Holiday Inn Edinburgh Picardy place of gelijkaardig. 

Combineer een verblijf in de huidige hoofdstad van Schotland, Edinburgh, met een ver-
blijf in de oude hoofdstad van de Highlands, Inverness. Vandaag is Inverness een levendig 
commercieel en cultureel centrum. Geniet tegelijkertijd van een cruise op Loch Ness, het 
grootste meer in Groot-Brittannië dat wereldbekend is omwille van zijn mysterieuze bewo-
ner, het monster van Loch Ness.
Programma:
Dag 1: Edinburgh
Dag 2: ´s morgens bezoek Scotch Whisky Experience en namiddag trein naar Inverness
Dag 3: Loch Ness ochtendcruise in Inverness
Dag 4: ´s morgens trein naar Edinburgh, hop on/hop off Edinburgh
Dag 5: vertrek
Inbegrepen:
• 2 overnachtingen in een 3* hotel in Edinburgh met Schots ontbijt
• 2 overnachtingen in een 3* hotel in Inverness met Schots ontbijt
• Retourtreinticket Edinburgh-Inverness in standaard klasse
• Hop on/hop off 24u ticket in Edinburgh
• Inkomticket Silver tour voor The Scotch Whisky Experience
• Reflexion 3u Cruise op Loch Ness met Jacobite Cruises (10-14u)
• Documentatie.

5 dagen/4 nachten

vanaf € 543 p.p.

Twin cities package Edinburgh &  
Inverness

4 dagen/3 nachten

vanaf € 378,50 p.p.

Twin Cities package Edinburgh & Glasgow

4 dagen/3 nachten

vanaf € 361 p.p.

Edinburgh Heritage package

Schotland is alles wat u zich ervan voorstelt: whisky, golf, romantiek, kas-
telen én een van de laatste stukken ongerepte natuur van Europa. Het 
land heeft zo´n 800 eilanden waarvan er 130 bewoond zijn; de meeste 
zijn goed bereikbaar per veerboot. Maak een dagtocht naar Iona met het 
oude klooster of naar Skye, de romantische schuilplaats van Bonnie Prin-
ce Charlie. 
Meer dan 300 whisky’s worden er in Schotland geproduceerd. Proef er 
dus zeker eentje van tijdens een bezoek aan een distilleerderij op  de Malt 
Whisky Trail, een unieke tocht langs prachtig gelegen distilleerderijen.  
De schitterende steden van Schotland nodigen u uit voor een nadere 
kennismaking. Wandel in Edinburgh over de `Royal Mile`, van het oude 
kasteel dat de stad domineert naar Holyrood Palace. Hoogtepunt in au-
gustus is de Military Tattoo, de spectaculaire militaire parade op het ver-
lichte voorplein van het kasteel.

SCHOTLAND
OCEANEN,  

HIGHLANDS &  
GESCHIEDENIS
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten of vluchten 
zie www.gallia.be

Accommodatie 
Voor de overnachtingen kan u kiezen tussen verblijf in B&B´s of 3* hotels
• Hotel: overnachting in Eight Acres Hotel in Elgin, Craiglynne Hotel in Granton-on-

-Spey, Madconald Aviemore Hotel of gelijkaardig. Er wordt eerst geprobeerd een van 
deze hotels te boeken, indien niet mogelijk stellen wij u een alternatief voor. 

• B&B: overnachting in een B&B in regio Speyside

Prijzen per persoon  GBWT3BB/GBWT3HO
Kamer en ontbijt   BB Hotel
A: 1/4-30/6/21   223,50 291,50
B: 1/7-30/9/21   223,50 350,50
C: 1/10-31/10/21   223,50 291,50
Supplement single   79,50 278,00 
Max. 1 kind 0-3j.: gratis, 4-12j.:-50%
Inbegrepen: 3 overnachtingen bij particulieren of in hotel met ontbijt, bezoek Glenlivet en Glenfid-
dish met degustatie, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, maaltijden, niet vermelde toegangsgelden en persoonlijke uitgaven. 

Dag 1: rit naar Speyside (175 km van Edinburgh)
Vanuit Edinburgh reist u noordwaards over de Forth Road bridge om zo Perthshire en de 
highland stad Pitlochry te bereiken. Hier kan u de kleinste distilleerderij van Schotland be-
zoeken: Edradour. De productie gebeurt door 3 mannen en deze leveren 12 kratten per 
week tijdens de productieperiode ! Geniet van een rondleiding en een “wee dram” alvorens 
de tocht verder te zetten. Daarna rijdt u van de kleinste naar de hoogste distilleerderij: Dal-
whinnie. Deze bevindt zich aan de monding van de Spey rivier en u kan er van een rondlei-
ding en een proevertje genieten. Daarna verder naar het noorden, over de Drumochter pas 
en naar Speyside. Overnachting in regio Speyside.
Dag 2-3: Whisky Trail
Na het ontbijt staat de Whisky Trail op het programma. Deze brengt u naar enkele van de 
bekendste whiskyhuizen van Schotland: Glenlivet, Glenfarclas, Aberlour, Cardhu, ... Elke dis-
tilleerderij geeft een audivisuele voorstelling gevolgd door een begeleide rondleiding met 
als afsluiting de mogelijkheid om te proeven. Aansluitend kan u de Speyside cooperative 
bezoeken. Deze heeft een uniek bezoekerscentrum waar u kan zien hoe eiken vaten ge-
maakt en gerepareerd worden die later dienst doen om de whisky te laten rijpen. 
Terug naar het hotel of de B&B.
Dag 3: De whisky distilleerderijen van Moray
Nog niet genoeg whisky geproefd ? Dan kan u vandaag de distilleerderijen van de Moray 
kust bezoeken. U kan in Elgin beginnen met een bezoek aan Gordon & MacPhail, een van 
de grootste whiskyproducenten ter wereld. Een bezoek aan hun shop is zeker de moeite 
waard. Naast een grote selectie aan kazen en regionale producten is er de beroemde 
Whisky kamer. Deze grot van Aladin voor whisky liefhebbers omvat 800 verschillende single 
malt whiskys waarvan sommige zeer oud en zeer zeldzaam zijn. Nadien kan u eventueel 
de distilleerderijen van de Moray kust verkennen. U brengt een bezoek aan de Glenfiddich 
Distillery, één van de oudste distilleerderij van het land die nog in familiale handen is. Na 
de bezoeken terug naar het hotel of B&B.
Dag 4: einde van de reis
Tijdens de rit terug naar Edinburgh kan u nog een stop maken te Royal Deeside met zijn 
Royal Lochnagar distilery. Deze distilleerderij ligt dicht tegen Balmoral, de zomerresidentie 
van de Engelse vorsten. In 1848 werd Lochnagar bezocht door koningin Victoria en ver-
kreeg hierdoor zijn koninklijk statuut. De distilleerderij is niet echt groot en heeft een beperk-
te productie. Naast zijn eigen whiskys is deze distileerderij gekend door zijn aanwezigheid 
in de Johnnie Walker “blue” en “black” blends.

4 dagen/3 nachten

vanaf € 223,50 p.p.

Speyside Whisky Tour

Prijs per ticket - 2021                                          GBMILTAT
East side (tegenover de ingang) 
Zitplaatsen  maandag-donderdag  vrijdag zaterdag
Tribune 8-9  221,00 235,00 248,50
Tribune 6-7 en 10-11  127,00 132,50 138,00
North and South Side 
Zitplaatsen   maandag-donderdag  vrijdag zaterdag
Tribune 2 t/m 5 en 12 t/m 15*  87,00/95,50 91,00/105,00 95,50/109,00
Tribune 1 en 16  65,00 70,50 73,00
Tribune 17  52,50 59,50 62,00
* Eerste prijs is voor zitplaatsen boven en onderaan deze tribune, tweede prijs zijn de zitplaatsen in 
het midden en met het beste zicht. 
Deze tickets kunnen enkel aangekocht worden samen met onze hotels in Edinburgh.
Reserveringskosten inbegrepen. Tickets kunnen niet van datum of categorie veranderd worden. 
Wijziging van naam: € 10/ticket. 100% betaling bij boeking. In geval van annulering van de voorstel-
ling door overmacht worden te tickets niet terugbetaald en kunnen ze ook niet gebruikt worden voor 
een andere voorstelling. Dit is echter nog nooit voorgekomen. 

Prijs per persoon in hotels  GBEDMI15-18
6/8-28/8/21 Dubbel Single Extra nacht/ Extra nacht/ 
   dubbel single
Pakket A: 3* zone 2 468,00 751,00 165,00 312,00
Pakket B: 3* centrum 528,00 908,00 204,50 394,50
Pakket C: 4* zone 2 574,00 792,00 225,00 341,50 
Pakket D: 4* centrum 605,00 1039,00 240,00 447,50
Upgrade transfer: € 110/retour/wagen max. 4 personen. 

Prijs per persoon in 4* MacDonald Holyrood Hotel GBEDMI19
Vertrekdag   Dubbel Single
Maandag, dinsdag, woensdag   645,00 1117,00
  + Extra nacht   250,00 486,00
Vrijdag   780,00 1390,00
  + Extra nacht   250,00 486,00
Upgrade transfer: € 99/retour/wagen max. 4 personen. 

Het belangrijkste evenement in Edinburgh is het Military Tattoo festival van 6 tot 28 
augustus 2021

Met zijn unieke mix van muziek, ceremonie, entertainment en theater tegen de verrassende 
achtergrond van het Edinburgh Castle, is de 69ste the Edinburgh Military Tattoo zonder 
twijfel één van de grootste shows ter wereld. Tijdens de Military Tattoo geniet u niet alleen 
van de honderden doedelzakspelers en drums maar ook van internationale artiesten uit 
40 landen, orkesten, vlaggenzwaaiers, dansers, drill teams, zulus, kamelen, olifanten, de 
cavalerie, ...
Zéér vroeg reserveren is, met meer dan 220.000 bezoekers elk jaar, meer dan gewenst 
daar het onmogelijk is om ter plaatse nog tickets te bemachtigen.
Opvoeringen: maandag tot vrijdag om 21u00, ´s zaterdag om 18u30 en 22u30

De Military Tattoo is één van de grootste events die er in Edinburgh georganiseerd worden. 
Elk jaar in augustus treden honderden muzikanten en dansers uit alle windhoeken van 
de wereld op op het binnenplein van het kasteel van Edinburgh. De Military Tattoo is een 
uniek spektakel dat u toch één keer in uw leven moet gezien hebben. Daarnaast is een city 
trip Edinburgh natuurlijk ook niet te versmaden. De oude hoofdstad van Schotland is een 
bezoek meer dan waard. 
Voor de Military Tattoo dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om te kiezen voor een verblijf in 
een 3* of een 4* hotel, in het centrum van de stad of in zone 2. Zone 2 is die ring rond het 
centrum van Edinburgh die zeer goed met het centrum verbonden is. Van hier bent u binnen 
15 tot max. 30 minuten met het openbaar vervoer (tram/bus) in het centrum van de stad.

Hotelselectie
Pakket A/3* hotel in zone 2: BW Braidhills Hotel, Murrayfield Hotel, Travelodge Cameron Toll, 
Holiday Inn City West of gelijkaardig. 
Pakket B/3* hotel centrum: Ibis South Bridge Hotel, Old Waverly Hotel, Hampton by Hilton 
Hotel, Parliament House Hotel of gelijkaardig.
Pakket C/4* hotel zone 2: Novotel Edinburgh Park, Norton House Hotel, Holiday Inn Zoo, 
Courtyard Edinburgh West of gelijkaardig.  
Pakket D/4* centrum: Ten Hill Place Hotel, Novotel City Centre of gelijkaardig.

Inbegrepen:
• retourticket voor de Edinburgh Air/Skylink bus van de luchthaven van Edinburgh naar het 

centrum en terug. Dit kan mits een toeslag (zie onderaan) gewijzigd worden naar een 
privé transfer naar het hotel. 

• 2 nachten in een standaard tweepersoonskamer met ontbijt.
• Silver tour in de Scotch Whisky Experience
• Middenklasse ticket (2-5, 12-15) voor de Military Tattoo.

Het MacDonald Holyrood Hotel ligt in het prachtige, historische oude stadsdeel van Edin-
burgh, enkele minuten wandelen van de befaamde Royal Mile, het Palace of Holyrood-
house, Dynamic Earth, het Schots Parlement en Calton Hill. Edinburgh Castle ligt op 15 
minuten wandelen van het hotel. Het hotel bestaat uit 157 elegant ingerichte kamers met 
mooie badkamer en gratis wifi, een restaurant, een bar en een wellness center met bin-
nenzwembad en wellness behandelingen. Het hotel is toegankelijk voor gasten met een 
beperking. 

Inbegrepen:
• retourticket voor de Edinburgh Air/Skylink bus van de luchthaven van Edinburgh naar het 

centrum en terug. Dit kan mits een toeslag (zie onderaan) gewijzigd worden naar een 
privé transfer naar het hotel. 

• 2 nachten in een standaard tweepersoonskamer met ontbijt.
• Silver tour in de Scotch Whisky Experience
• Middenklasse ticket (2-5, 12-15) voor de Military Tattoo

6 tot 28 augustus 2021

vanaf € 52,50 p.p.

Edinburgh - Military Tattoo

6 tot 28 augustus 2021

vanaf € 468 p.p.

Military Tattoo pakket in 3 of 4* hotels

6 tot 28 augustus 2021

vanaf € 645 p.p.

Military Tattoo package in MacDonald 
Holyrood Hotel
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Speciale annuleringsvoorwaarden
Voor de Military Tattoo packages zijn er omwille van de enorme vraag zeer strikte 
annuleringsvoorwaarden. 
• Annulering van het Military Tattoo pakket vanaf boeking tot 15 dagen voor vertrek: 

€ 100 kosten per persoon
• Annulering van het Military Tattoo pakket vanaf 14 dagen tot dag van vertrek: 100% 

annuleringskosten.

Zie andere whiskytours op www.gallia.be

• Lowlands Whisky Tour - 4 dagen

• Islay & Jura Whisky Tour - 6 dagen

• Water of Life Whisky Tour - 8 dagen

INBEGREPEN:
bezoek Glenlivet Distillery, 

bezoek Glenfiddich Distillery, 
documentatiemap.
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6-daagse autorondreis

vanaf € 538 p.p.

Arran & Islay,  
Zuid-Schotse eilandparels 

Prijs 2021 per persoon voor 5 nachten inclusief ontbijt & lokale ferries
Aantal personen in 1 wagen   B+B / guesthouses Hotels
1 persoon in single   899,50 1246,50
2 personen in dubbel   591,50 809,50
3 personen in 2xdubbel+1 single   620,50 882,00
4 personen in 2xdubbel   538,00 756,00
Deze reis met kinderen -12j.? Vraag een offerte
Inbegrepen: Schotse binnenlandse ferries, 5 overnachtingen met ontbijt in het logement van uw 
keuze, een reisgids ´Schotland´, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Schotland, niet-vermelde maaltijden en dranken, inkomgelden.  

B&B/Guesthouses
Butt Lodge B&B in Lochranza of Dunvegan House in Brodick / Isle of Arran (2n) 
Trout Fly Guest House in Port Ellen of Lyrabus Croft BB in Gruinart / Isle of Islay (3n)
Indien deze B&B´s/Guesthouses op Islay volzet zijn worden gelijkaardige alternatie-
ven geboekt. 
Hotels
Kildonan Hotel in Kildonan of Kinloch Hotel in Blackwaterfoot/ Isle of Arran (2n)
Ballygrant Inn in Ballygrant of Bridgend Hotel in Bridgend / Isle of Islay (3n)

Ferries
Ardrossan (ten Zuiden van Glasgow) - Brodick (Isle of Arran): 4/5 afvaarten tussen 
09.45-18.00, duur 55 min.
Lochranza (Isle of Arran) - Claonaig (Kintyre): 09.30/10.45 (niet reserveerbaar), 
duur: 30 min. 
Kennacraig (Kintyre) - Port Askaig (Isle of Islay): 13.00, duur: ca 2u.
Port Ellen (Isle of Islay) - Kennacraig (Kintyre): 09.45, duur: 2u

Combineer een bezoek aan twee van de mooiste Schotse eilanden. Deze parels in het 
Zuiden zijn niet vergelijkbaar. Arran is echt het beste van Schotland samengeperst in 
een eiland 35 km lang en 16 km breed. Goat Fell domineert het eiland en de combi-
natie van een bergachtig landschap in het noorden en zacht glooiende heuvels in het 
zuiden, maakt het eiland ideaal voor wandelaars. Maar dat is niet alles. Op het eiland 
vindt u ook mooie dorpjes, golfbanen, oude kastelen, prehistorische staande stenen en 
een rijkdom van ambachten, eten, drinken, geschiedenis en cultuur. Islay daarentegen 
is beroemd om zijn whisky distilleerderijen en met acht om uit te kiezen, waaronder de 
beroemde Laphroaig, zullen whisky liefhebbers niet teleurgesteld worden. Islay heeft 
een rijk en kleurrijke landschap met zandstranden, torenhoge kliffen, natuurreservaten 
en een enorme verscheidenheid aan flora en fauna, waardoor het de perfecte plek is 
voor een ontspannen vakantie.

Dag 1-3: Arran
Vanuit de haven van Ardrossan in Ayrshire neemt u het veer naar Arran. Dit eiland, dat soms 
‘Schotland in het klein’ wordt genoemd omdat het kenmerken heeft van zowel de Schotse 
Hooglanden als de Schotse Laaglanden, is al generaties lang een geliefde vakantiebe-
stemming. Een populaire attractie is Brodick Castle, dat omgeven wordt door een prachtig 
park, en het eiland heeft ook een mooi erfgoedmuseum. Neem de tijd om via de kustweg 
het eiland rond te rijden. U kunt op dit eiland onder andere een whiskydistilleerderij, een kas-
teel en prehistorische plaatsen bezoeken. Ga bijvoorbeeld eens kijken bij de indrukwekken-
de rechtopstaande stenen op Machrie Moor of geniet van het schitterende berglandschap 
bij Goat Fell in het noorden. U kunt op Arran tevens heerlijk verse lokale producten vinden. 
Volg de Taste Trail en proef ze zelf! U verlaat het eiland met het veer van Lochranza naar 
Claonaig. Terug op het vasteland, Kintyre genaamd, neemt u de B8001 naar het noorden, 
richting Kennacraig, vanwaar u het veer naar het eiland Islay neemt.
Dag 3-6: Islay
Islay staat bekend om zijn whisky en er zijn heel wat distilleerderijen die u kunt bezoeken. 
Een daarvan is Bowmore Distillery, ten noorden van Port Ellen. In het zuidelijke uiteinde be-
vindt zich naast bekende whisky distilleerderijen zoals Laphroaig, Lagavulin en Ardbeg ook 
het Kildalton Cross, een buitengewoon prachtige steensculptuur van het vroegchristelijke 
tijd. In westelijke richting vindt u het Museum of Islay Life. Rijdt ook eens in oostelijke richting 
naar Loch Gruinart. Dit meer ligt in een natuurreservaat met prachtig uitzicht op zee, zee-
honden en ganzen in de winter.  Bowmore en Bruichladdich liggen nabij het centrum. Van 
hieruit zijn een aantal woeste stranden makkelijk bereikbaar. U verlaat Islay door vanuit Port 
Ellen naar Kennacraig te varen.

Prijs per persoon voor 4 nachten op basis van dubbel/triple kamer
Kamer en Schots ontbijt BenB 3* hotels Mix Manors
A: 1/3-31/3/21 288,50 406,00 421,00 474,00
B: 1/4-30/4/21 296,00 432,50 474,00 528,50
C: 1/5-30/6/21,1/10-31/10/21 296,00 449,00 491,50 580,00
D: 1/7-31/7/21, 1/9-30/9/21 296,00 509,50 502,00 627,00
E: 1/8-31/8/21 296,00 509,50 502,00 627,00
Toeslag single 113,50 250,00 209,00 259,00
Extra nacht DBL/TRP periode A-D 62,00 107,50 - 118,00
Extra nacht DBL/TRP periode E 62,00 115,00 - 122,00
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De 
extra nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra 
nacht single op aanvraag.
Inbegrepen: 4 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, een 1u cruise op Loch Lo-
mond, een reisgids ´Schotland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, ferry´s, inkomgelden, middag- en avondmalen, persoonlijke uitgaven.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in verschillende accommodaties. De B&B’s, 
hotels of een combinatie worden bevestigd bij reservatie.  
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren in kamer met badkamer 
• Hotels: verblijf in *** hotels zoals bv Golden Lion Hotel, Alexandra Hotel, Craiglynne 

Hotel en Fishers Hotel 
• Mix: 1 nacht bij particulier, 1 nacht in een 3*hotel, 1 nacht in een 4*hotel en 1 

nacht in een Manor/Castle.
• Manors/Castles: verblijf in landhuizen of kastelen zoals bv Roman Camp, Corrieg-

our Lodge, Crieff Hydro. In de regio Aviemore wordt door een gebrek aan manors 
een 4* hotel geboekt bv Hilton Coylumbridge, MacDonald Aviemore Highland Hotel 
of gelijkaardig. 

Dag 1: Edinburgh - Stirling/Loch Lomond (50-110 km)
Vertrekpunt van deze rondreis is Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. U rijdt richting 
Loch Lomond & Trossachs National Park met een stop aan Stirling Castle. In dit kasteel 
maakt u kennis met William Wallace, de ster uit de film “Braveheart”. Overnachting in de 
regio Stirling/Loch Lomond. 
Dag 2: Stirling/Loch Lomond - Fort William (265-340 km)
Geniet van een cruise op Loch Lomond, één van de grootste meren van Schotland met 
talloze eilanden en een prachtige natuur die het meer omgeeft. Daarna rijdt u verder langs 
de oevers van het meer en door het prachtige Trossachs National Park en via Bridge of Orc-
hy naar Glencoe en Fort William, aan de voet van de Ben Nevis, Schotland´s hoogste berg. 
Onderneem onderweg zeker eens een wandeling of bezoek in Fort William het Glenfinnan 
Monument of Neptune´s Staircase. Overnachting in de omgeving van Fort William.  
Dag 3: Fort William - Loch Ness - Inverness - Aviemore (160 km)
Vanuit Fort William rijdt u verder in noordoostelijke richting door de Great Glen richting In-
verness. Onderweg rijdt u langs het Caledonean Canal, de waterweg tussen Fort William en 
Inverness, waar Loch Ness een deel van uit maakt. Langs de oevers van Loch Ness hebt u 
een mooi zicht over het meer en wie weet kom je “Nessie” tegen ? Stop zeker ook eens aan 
Urquhart Castle, aan de oever van Loch Ness en wandel eens door Inverness voor u zuide-
lijk richting Aviemore en de Cairngorms gaat. Overnachting in de omgeving van Aviemore.
Dag 4: Aviemore - Tay Forest Park - Pitlochry - Perth (200 km)
Tussen Aviemore en het Tay Forest Park kan u een stop overwegen aan de Dalwhinnie Whis-
ky Distillery. Hier kan u de distilleerderij bezoeken en een whisky proeven. Daarna verlaat u 
de A9 en rijdt u richting Tay Forest Park waar u mooie wandelingen kan maken en dan via 
de zuidkant van het park langs Loch Tummel naar Queens View kan rijden. Hier heeft u 
een ongelofelijk uitzicht op Loch Tummel. In het visitor centre kan u terecht voor een hapje 
of u rijdt verder naar Pitlochry en geniet van de typische Schotse gezelligheid. Niet zo een 
wandelaar maar liever wat cultuur op uw programma ? Bezoek dan net voor Perth Scone 
Palace. Overnachting in de omgeving van Pitlochry/Perth. 
Dag 5 : Perth - Edinburgh (70 km)
Vandaag kan u onderweg naar het zuiden Dunfermline bezoeken. Deze stad was de tot 
1603 de hoofdstad van Schotland. De ruïnes van de abdij en het paleis uit de 12de eeuw 
roepen het koninklijke verleden op en beheersen de stad. In de abdij liggen histoische 
figuren zoals Malcolm III en Robert the Bruce begraven. 

5-daagse autorondreis

vanaf € 289 p.p.

Taste of Scotland 
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INBEGREPEN:
ferryovertochten,  

een reisgids Schotland en  
een documentatiemap.

INBEGREPEN:
een cruise op Loch Lomond,  
een reisgids ´Schotland´ en  

een documentatiemap 
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Prijs per persoon voor 8 nachten GBHABBCI
Kamer en ontbijt    Dubbel
A: 1/4-28/7/21,1/9-5/11/21    967,50
B: 29/7-31/8/21    1025,00
Opmerking: we werken hier met de betere B&B´s maar opgelet B&B´s zoals in België, waar dit 
eerder boetiekhotels zijn, vindt u nergens. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 8 overnachtingen met ontbijt, een begeleide stadswandeling in Edinburgh, een landro-
ver safari, een rib cruise op Loch Tay, een reisgids ‘Schotland’ per dossier, een documentatiemap en 
bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in 4/5* Bed and Breakfast die geboekt worden 
afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de reservering. Vroeg zijn is 
altijd een goede keuze ! 
Enkele voorbeelden van B&B´s waar we mee werken: 
Edinburgh - Sandaig GH of Sandeman House, Dunesk Lodge B&B in Lasswade
Oban/Fort William - The Barriemore, Ards House, Breaburn GH of Crolinnhe GH
Inverness: Ballifeary GH, MacDonald House of Chrialdon House in Beauly
Pitlochry/Perth: Craigroyston House, Atholl Villa GH, The Chimneys B&B of The Town-
house B&B.

Een rustige rondreis met telkens 2 nachten verblijf in mooie 4/5* karaktervolle B&B´s 
gecombineerd met enkele fijne inbegrepen extraatjes. Meer moet dat niet zijn ! Boek 
vroeg want de kamers in de B&B´s zijn beperkt. Geniet met z´n tweetjes van deze mooi 
uitgebalanceerde reis. 

Dag 1: aankomst in Schotland
Bij aankomst in Schotland begeeft u zich naar uw B&B in Edinburgh. Afhankelijk van uw aan-
komstuur kan u direct aan uw verkenningstocht beginnen of gaat u er op uit voor een lekker 
dinertje. Overnachting in Edinburgh. 
Dag 2: Edinburgh
Na het ontbijt gaat u op weg voor een begeleide stadswandeling onder leiding van een erva-
ren gids die u meeneemt op een wandeling door het historische deel van de stad. Verwacht 
u aan het onverwachte ! Nadien bezoekt u op eigen initiatief bv Edinburgh Castle, Holyrood 
Palace, de Scotch Whisky Experience of de Royal Brittania of u neemt misschien eens een 
ticket voor een hop on/hop off zodat u heel de stad te zien krijgt. Overnachting in Edinburg. 
Dag 3: Edinburgh - Oban/Fort William (ca. 200-230km)
U rijdt de stad uit richting Stirling waar u Stirling Castle kan bezoeken, zeker een aanrader. 
Daarna gaat het verder door het Trossachs National Park waar u een mooie wandeling kan 
maken of iets na Callander de afslag kan nemen naar Loch Katrine voor een boottocht met 
de historische stoomboot, de Sir Walter Scott. De rit van vandaag eindigt in Oban of Fort 
William aan Loch Linnhe, afhankelijk van de beschikbaarheid van de B&B´s op het moment 
van boeking. 
Dag 4: Oban/Fort William
Op deze tussendag in de regio Oban/Fort William heeft u heel wat mogelijkheden. Eentje 
daarvan is een bezoek aan de omgeving van Glencoe. Hier maakt u de mooiste wandelingen 
langs de rivier de Coe of omhoog naar Buachaille Etive Mor of Aonach Eagach. Informeer u bij 
het visitor centre en kies voor de wandeling die bij u past zodat u er van geniet. Een hele leuke, 
luie optie om het gebied te zien is de stoeltjeslift bij het Glencoe Ski Centre bij Kindshouse. Ver-
blijft u in Oban, dan kan u een overzet naar één van de eilanden voor de kust of een bezoek 
aan Arduaine Gardens overwegen. Verblijft u in Fort William, dan kunnen wij u eventueel de 
Jacobite Steam Train bijboeken. Dan waant u zich even in de wondere wereld van Harry Potter. 
Dag 5: Oban/Fort William - Inverness/Beauly (ca. 105 km)
Vandaag staat er een mooie rit langs het Caledonisch kanaal op het programma. Stop in St 
Augustus zeker eens om het sluizencomplex te bekijken. Bij Drumnadrochit ligt één van de be-
kendste bezienswaardigheden van de regio, Urquhart Castle aan het wereldberoemde Loch 
Ness. Hier geniet u van de prachtige uitzichten op Loch Ness. Overnachting in de omgeving 
van Inverness/Beauly, volgens beschikbaarheid.
Dag 6: Inverness
In de regio Inverness is zoveel te zien en te doen dat u zeker zal moeten kiezen. U kan gaan 
dolfijnen spotten aan de Moray Coast, Culloden Battlefield bezoeken, een cruise op Loch Ness 
boeken of één van de kastelen in de omgeving verkennen. Maar natuurlijk kan u ook gewoon 
van een dagje Inverness genieten, wat kuieren, een terrasje, wat shoppen.. U vult uw dag in 
volle vrijheid, wij geven u alle informatie mee. 

Dag 7: Inverness - Cairngorms National Park - Pitlochry/Perth (ca. 140 - km)
Terug naar het zuiden rijdt u langs de westzijde van het Cairngorms National Park door een 
onvergetelijk landschap van het enorme massief met zijn hoge bergen. De Highlands op 
hun best! Zin in iets actiefs ? Waarom gaat u bij Aviemore niet voor een safari te voet in Ro-
thiemurchus. Daarbij komt u neus aan neus te staan met een Highlander en maakt u kennis 
met het boerenleven in de Highlands of u gaat onder leiding van een ervaren gids op weg 
met een quad. Maar ook wandelingen zijn in de Cairngorms op alle niveaus te vinden. De 
tandradbaan in de Cairngorms gaat naar bijna 1100 meter hoogte en biedt u een prachtig 
uitzicht. Overnachting in Pirlochry/Perth.
Dag 8: Pitlochry/Perth - Aberfeldy - Loch Tay - Pitlochry/Perth (ca. 65  - 125 km)
Vroege start vandaag voor 2 unieke belevenissen. U start de dag in Aberfeldy met een 4x4 
landroversafari. Gewapend met verrekijkers en fototoestellen gaat u aan boord van uw Land 
Rover en start de trip door een door weer en wind gebeeldhouwd landschap, beladen met 
geschiedenis, cultuur en adembenemende landschappen en talloze fotomogelijkheden. Tij-
dens een stop aan een berghut geniet u van koffie, thee, Kenmore Shortbread en een scheut-
je Dewars Whisky. ´s Middags kan u opteren voor een fijne lunch in het café van de safari-
maatschappij. Een aanrader ! Na de middag rijdt u naar Kenmore aan Loch Tay waar u aan 
boord gaat van een 12 persoons rib boot voor een 1,5u durende cruise op Loch Tay. Loch Tay 
ligt in een gebied met een uitzonderlijk mooie natuur. Deze cruise is dan ook puur genieten. 
Dag 9: Einde van de reis

9-daagse autorondreis

vanaf € 968 p.p.

Scotlands B&B Circle

8-daagse autorondreis

vanaf € 551 p.p.

Family Fun in Scotland

den, haaien, piranhas, zeepaardjes en zoveel meer. De perfecte plek voor de familie. Maar 
St Andrews leent zich ook voor een wandeling over het kilometers lange zandstrand of een 
shoppingstop in de stad. Overnachting  in Dundee of omgeving. 
Dag 8: Vertrek
Het is helaas vandaag tijd om Schotland te verlaten.

Deze 8 daagse autorondreis is een fantastische reis voor gezinnen. Naast enkele inbe-
grepen activiteiten worden u nog heel wat activiteiten aangegeven op deze rondreis 
door een prachtig stukje Schotland. De voorgestelde activiteiten beloven veel plezier 
voor het hele gezin.

Dag 1: Edinburgh
Edinburgh, de hoofdstad van Schotland biedt zijn bezoekers een waaier aan mogelijkhe-
den zoals geweldige musea en galerijen, fantastische winkels, goede restaurants en bars. 
De onvergetelijke skyline wordt gedomineerd door Edinburgh Castle in het centrum van de 
stad . Edinburgh Castle geeft uitzicht op de tuinen van Princes Street.  Houden uw kinderen 
wel van wat griezelige dingen ? Neem ze mee op een Ghost tour wandeling van Mercat 
Tours met vertrek op de Royal Mile. Overnachting in de omgeving van Edinburgh.
Dag 2: Edinburgh
Bezoek vanmorgen misschien Our Dynamic Earth, gevestigd in een opvallende, stekelige, 
witte tent-achtige structuur. Het neemt zijn bezoekers mee op een fantastische ontdek-
kingsreis door de geschiedenis van de planeet. Interactieve displays en verbazingwekkende 
feiten laten je de wereld zien op een nieuwe manier. Dit is een fijne activiteit voor de hele 
familie. Geschiedenis niet zo jullie ding? Bezoek dan Camera Obscura and World of Illusi-
ons waar zien niet geloven is! Verbazingwekkende optische illusies met eindeloos plezier. 
The Light Fantastic is een prachtig hologram display en Edinburgh Vision zijn 3D stadsge-
zichten en live stads webcams die je zelf onder controle hebt. Stap binnen in de reusach-
tige “pinhole camera” en lach als je vrienden ondersteboven lijken te staan. ‘s Namiddags 
steekt u de Firth of Forth over en begint u aan uw rondreis. Overnachting in Perthshire.
Dag 3: Rode herten en een uil ! 
De natuur in Schotland is voor volwassenen een pracht maar voor kinderen om oog in oog 
te komen staan met een dier dat onlosmakend verbonden is met de wilde natuur is het  
onvergetelijk! In het Red Deer Centre in Aberfeldy ziet u het grootste zoogdier op land, het 
Red Deer (hert) en een Barn Owl (kerkuil) van heel dichtbij. U kan er ook een fijne wande-
ling in de natuur maken. ´s middags raden wij u aan in het café te genieten van heerlijke 
plaatselijke gerechtjes. Namiddag kiest u ofwel voor ontdekking van een andere schat van 
de natuur nl de whisky of gaat u voor het grootse van Scone Palace. 
De “ Famous Grouse Experience”, is een interactieve show, speciaal ontworpen als de be-
langrijkste attractie van het bezoekerscentrum van de Glenturret Distillery. In deze “ inter-
actieve omgeving “ - een kamer met vloer- en wand-projectie – zijn de bezoekers in staat 
om in real time te communiceren met filmbeelden. Door te springen of stampen kunnen 
ze proberen het ijs geprojecteerd op de vloer te doorbreken. Ze kunnen ook lopen over 
het water, waardoor ze golven maken en dit zonder nat te worden. Maximaal 20 perso-
nen kunnen tegelijkertijd van deze ervaring te genieten. De lichtshow en de interactieve 
geluidsinstallatie en het aroma van whisky verspreiden zich door de ruimte en maken het 
allemaal een ervaring voor alle zintuigen. De speelsheid van de show biedt de bezoekers 
een onconventionele ontmoeting met dit merk van Scotch Whisky. 
Scone Palace is een plek die geschiedenis ademt zoals nergens anders in Schotland. 
Vandaag is het de thuisbasis van de graven van Mansfield, en een belangrijke attractie 
voor bezoekers van over de hele wereld. Het was de plaats waar de Stone of Destiny was 
gevestigd en het is vereeuwigd in Shakespeare´s Macbeth. Gelegen boven de rivier de Tay 
kijkt het paleis uit over de noordelijke routes naar de Schotse Hooglanden en in het Oosten 
via Strathmore naar de kust. Overnachting Pertshire.
Dag 4: Perthshire - Inverness
Tijdens uw rit naar het noorden kan u een stop voorzien aan de dam van Pitlochry en een 
kijkje gaan nemen aan de zalmladder. Dit is een fenomeen dat wij in België niet kennen. 
Voorbij Pitlochry is Queens view een mooi uitzichtspunt om halt te houden. Daarna rijdt u 
langs de westflank van de Cairngorms Mountains. In de regio van Aviemore zijn er heel wat 
activiteiten te beleven. U kan hier gaan wandelen of kajakken aan Lake Morlich of in Avie-
more een ritje met de Strathspey Steam Railway overwegen. Overnachting in de omgeving 
van Inverness. 
Dag 5: Nessie en Inverness
Rij naar het beroemde Loch Ness en leer meer over het gebied en het meer in het Loch 
Ness Exhibition Centre. ‘s Namiddags kan u inschepen voor een cruise op de Dophin Spirit 
Cruise Tour in Inverness en op zoek gaan naar dolfijnen. Overnachting in de omgeving van 
Inverness. 
Dag 6: Inverness - Aberdeenshire
Vandaag gaat u via de oostelijke kant van de Cairngorms door een spectaculair landschap 
richting Aberdeen. Stop onderweg aan Brodie Castle. Dit 400 jaar oude kasteel is het ont-
dekken waard. De kinderen zullen opgetogen zijn over de schitterende tuin die uitnodigt om 
te spelen en te ontdekken. Hier kan u ook één van de mooie familievriendelijke wandelin-
gen uitproberen. Overnachting in de omgeving van Aberdeen.
Dag 7: Aberdeen - Dundee/Fife
Geniet van de panoramische tocht langs de kust van Angus, stop aan Dunnottar Castle, 
bezoek het V&A museum in Dundee of het Aquarium in Saint Andrews. Hier zie je zeehon-

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met ferry en eigen wagen of met vluchten en 
huurwagen. 

Accomodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in degelijke 3* hotels die geboekt worden af-
hankelijk van de beschikbaarheid op het moment van de reservering. Elk hotel heeft 
maar enkele familiekamers dus vroeg zijn is altijd een goede keuze ! Enkele voorbeel-
den van hotels waar we mee werken: Mercure Livingston, DoubleTree Queensferry, 
Barony Castle, Fishers Hotel, Salutation Hotel, The Priory, Steadings Hotel, Douglas Aber-
deen, BW Summerhill Hotel, BW Woodlands Hotel, BW Invercarse Hotel of gelijkaardig.

Prijzen per persoon voor de rondreis GBSCFAM3
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A:1/4-30/4/21   550,50 1057,00
B:1/5-31/6/21   644,50 1071,50
C:1/7-31/7/21   712,50 1095,00
D:1/8-31/8/21   748,00 1127,50
E:1/9-30/9/21   712,50 1095,00
F:1/10-31/10/21   606,50 989,00
Max. 2 kind op de kamer van de ouders 0-3j.: gratis, 4-12j.: 50% 
Inbegrepen: 7 overnachtingen met ontbijt, bezoek Red Deer Centre en Loch Ness Exhibition, een 
reisgids Schotland per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, niet-vermelde inkomgelden, middag- en avondmalen, drankjes en persoon-
lijke uitgaven.
Opgelet: buiten het echte hoogseizoen 15/6-15/9 kan het zijn dat er bepaalde attracties gesloten 
zijn. Gelieve u op voorhand te informeren.

Inverness

Aviemore

Perth Dundee

Sint Andrews

Edinburgh

Aberdeen

Inverness

Edinburgh

Perth

INBEGREPEN:
een begeleide stadswandeling 

in Edinburgh, een landrover 
safari, een rib cruise op Loch Tay, 
een reisgids Schotland en een 

documentatiepakket.

INBEGREPEN:
bezoek Red Deer Centre en 

Loch Ness Exhibition,  
een reisgids Schotland en  
een documentatiepakket



Groot-Brittannië  |  Schotland

52 53

©
 P

hi
lip

pe
 F

ra
nk

e
©

 V
is

it 
Br

ita
in

 J
oe

 C
or

ni
sh

Prijzen per persoon voor de rondreis GBHWBB/HO/MIX/MAN
Kamer en ontbijt B+B 3* Hotels Mix Manor
A: 1/3-31/3/21 494,00 555,50 579,50 709,00
B: 1/4-30/4/21 504,00 594,00 641,00 788,50
C: 1/5-31/5/21 504,00 669,00 666,00 813,50
D: 1/6-30/6/21 504,00 681,00 686,50 885,50
E: 1/7-31/7/21 504,00 754,50 706,00 903,00
F: 1/8-31/8/21 542,50 860,50 807,50 919,50
G: 1/9-30/9/21 504,00 701,50 686,50 894,50
H: 1/10-31/10/21 504,00 629,50 648,50 828,00
Single toeslag 196,50 511,50 482,00 610,00
Korting 3de volw. - 31,00 23,50 32,50
Extra nacht DBL/TRP periode A-E,G-H 62,00 107,50 - 118,00
Extra nacht DBL/TRP periode F 62,00 115,00 - 122,00
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-11j.: -50%.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De 
extra nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra 
nacht single op aanvraag.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in logement van uw keuze met ontbijt, bezoek Glenfiddish Distillery 
+ degustatie, een 1,5u lange begeleide wandeling in Edinburgh, een Edinburgh City hop on/hop off 
ticket, een reisgids Schotland per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, niet-vermelde inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met 
vluchten en huurwagen of met een van de ferry’s 
en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in verschil-
lende accommodaties. De B&B’s, hotels of manors
worden bevestigd bij reservatie en kunnen tot 40 km 
van de aangeduide stad liggen.
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
• Hotels: verblijf in *** hotels zoals bv Fishers Hotel, 

Douglas Hotel Aberdeen, Mercure Inverness, Mur-
rayfield Hotel of gelijkaardig.

• Mix: 3 nachten bij particulieren, 2 nachten in *** 
hotels, 2 nachten in een Manor/Castle

• Manor: verblijf in landhuizen zoals bv Crieff Hydro 
Hotel, Copthorne Aberdeen, Kingsmills Hotel, Mel-
ville Castle, Cringletie House of gelijkaardig.

Dag 1: Edinburgh – Perth (70-90 km)
Vertrek uit Edinburgh over the Forth Road Bridge richting Perth. Indien u 
voor 16u toekomt bezoekt u vandaag nog Branklyn Garden op Kinnoull Hill 
met uitzicht op Perth. In deze prachtige tuin groeit een indrukwekkende collectie 
aan ongewone planten zoals bijvoorbeeld de blauwe poppy of u neemt een kijkje in 
Scone Palace. Overnachting in de omgeving van Perth/Pitlochry.
Dag 2: Perthshire – Aberdeen (ca. 220 km)
Na het Schots ontbijt gaat u op weg naar Dunkeld waar u in The Hermitage een wande-
ling maakt door één van de mooiste parklandschappen van Schotland. U wandelt tussen 
spectaculair hoge sparrenbomen en langs de rivier de Braan, naar de Ossian´s Hall waar 
u een prachtig uitzicht hebt op de Black Linn waterval. Na deze mooie natuurbelevenis rijdt 
u, via Pitlochry, door het Cairngorms National Park naar Braemer. Dit is een panoramische 
weg met dramatische vergezichten over de Spittal of Glenshee, één van de hoogste toppen 
in Schotland. Na de afdaling rijdt u door Braemer, in het hart van de Deeside, verder naar 
Aberdeen. Overnachting in de omgeving van Aberdeen.
Dag 3: Aberdeen & Royal Deeside
Sightseeing in het oude Aberdeen met Kings College, een kapel bekend omwille van het 
rijke houtwerk uit de 16de eeuw of St Machar’s Cathedral uit de 15de eeuw en opgetrokken 
in graniet, Duthie Park & Winter Garden, een mooi aangelegd park met exotische planten, 
vogels, vissen en schildpadden. Overnachting in de omgeving van Aberdeen.
Dag 4: Aberdeen – Whisky Trail – Speyside – Inverness (230 km)
Vanuit Aberdeen rijdt u noordelijk richting Inverness. Op de befaamde Whisky Trail bezoekt 
u één van de beroemde distilleerderijen: Glenfiddich Distillery. U volgt er een begeleide 
rondleiding met als hoogtepunt het proeven van de whisky. Bezoek onderweg misschien 
ook Brodie Castle, de thuishaven van de Brodie Clan, een 16de eeuws pareltje vol antiek, 
schilderijen en keramiek. Liever nog wat anders ? Zet dan Culloden Battlefield, het slagveld 
van de laatste veldslag op Brits grondgebied, op het programma. Overnachting in de om-
geving van Inverness.
Dag 5: Inverness - Inverewe Gardens – Inverness (266 km)
Daguitstap naar de Westkust van Schotland. Via Ullapool, een klein vissershaventje, en 
langs de Corrieshalloch Gorge naar Inverewe Gardens, vooral bekend om de verschillende 
soorten rododendron en palmbomen. Terug naar Inverness via Torridon en langs het Loch 
Maree. Geen zin in kilometers ? Slenter dan door Inverness, maak een cruise op Loch Ness 
of geniet van een terrasje. Overnachting in de omgeving van Inverness.
Dag 6: Inverness - Edinburgh via Loch Ness & Glencoe (300 km)
Zuidwaarts langs Loch Ness, dat een deel is van het Caledonian Canal waarbij verschillen-
de meren aan mekaar gelinkt werden door kanalen waardoor Oost- en West-Schotland met 
elkaar verbonden werden. Hou halte bij Urquhart Castle, de mooiste plaats voor een uitzicht 
op Loch Ness en de plaats waar “Nessie” het meest gezien werd. Verder naar Fort William 
aan de voet van Schotland’s hoogste berg, Ben Nevis. Verder zuidwaarts naar het mooie 
en mysterieuze Glencoe. Over Rannoch Moor naar het hart van de Trossachs, de gateway 
van de Highlands. Heeft u nog tijd dan is een bezoek aan Stirling Castle een aanrader. Het 
speelde een prominente rol in de geschiedenis van Schotland. Verder naar Edinburgh, 
overnachting in de omgeving van Edinburgh.
Dag 7: Edinburgh
Geniet vanmorgen van een begeleide wandeling door het centrale deel van Edinburgh 
en stap daarna op een Edinburgh City hop on/hop off tour langs de belangrijkste beziens-
waardigheden. Onderweg stapt u af en op waar u dat wenst. Zo geniet u een volledige 
dag sightseeing in Edinburgh. U kan Edinburgh Castle bezoeken, het oudste gebouw in 
Edinburgh met Saint Margaret’s Chapel en de kroonjuwelen van Schotland. Ook Holyrood 
Palace, de officiële residentie van de Queen in Schotland of Calton Hill zijn de moeite waard. 
Of u bezoekt The Georgian House of Gladstone´s Land, 2 prachtige voorbeelden van het 
17de en 18de eeuwse wonen in Edinburgh. Overnachting in de omgeving van Edinburgh.
Dag 8: Vertrek.
Spijtig genoeg is het tijd om Schotland te verlaten.

8-daagse autorondreis

vanaf € 494 p.p.

Highlands, castles & whisky

©
 P

.T
om

ki
ns

 -
 V

is
it 

Sc
ot

la
nd

 -
 S

co
tti

sh
 V

ie
w

po
in

t

©
 M

ar
tin

 M
cC

ar
th

y

Inverness

Edinburgh

Aberdeen

Perth

INBEGREPEN:
bezoek Glenfiddish Distillery 

en degustatie, een begeleide 
stadswandeling in Edinburgh, een 

Edinburgh City Hop on/hop off 
tour, een reisgids ‘Schotland’ 
en een documentatiemap
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Prijs per persoon op basis van dubbel kamer
Kamer en ontbijt  B+B 3* Hotels Mix
  GBACBB GBACHO GBACMIX
A:1/4-30/4/21  601,00 795,00 792,00
B:1/5-30/6/21  601,00 829,00 820,00
C:1/7-31/7/21  601,00 932,00 868,50
D:1/8-31/8/21  601,00 944,00 868,50
E:1/9-30/9/21  601,00 932,00 868,50
F:1/10-31/10/21  601,00 795,00 792,00
Extra nacht DBL/TRP periode A-C,E-F  62,00 107,50 -
Extra nacht DBL/TRP periode D  62,00 115,00 -
Single toeslag  210,50 600,00 559,00
Max. 1 kind 8-12j. in een dubbel  291,00 462,50 424,50
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De 
extra nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra 
nacht single op aanvraag. Voor het mountainbiken en kajakken wordt er ter plaatse een waarborg 
voor de fietsen en de kajaks gevraagd. Indien u deze onbeschadigd en tijdig binnenbrengt krijgt u 
het geld terug. 
Inbegrepen in de reis: 7 overnachtingen in het logement van uw keuze met ontbijt, halve dag moun-
tainbike huur, Nevis Range Gondola ticket, excursie kajakken (4u huur of 2u begeleid), landrover 
safari, een reisgids Schotland per dossier, een documentatiemap, de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden en activiteiten, parkeergelden en verzekeringen 
(zeker aangeraden bij deze sportieve reis).

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluch-
ten en huurwagen of met een van de ferry’s en uw 
eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in 3 opties 
waarvan de exacte gegevens bevestigd worden bij de 
reservatie.
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
• Hotels: verblijf in *** hotels zoals bv Salutation Ho-

tel, Craiglynne Hotel, Imperial Hotel, Alexandra Ho-
tel, Winnock Hotel, Buchanan Arms of gelijkaardig

• Mix: 3 nachten in Bed & Breakfast, 2 nachten in 3* 
hotels en 2 nachten in een 4* hotel/manor/castle 
zoals bv Crieff Hydro Hotel, Murrayshall Hotel, Hilton 
Coylumbridge, Macdonald Aviemore Highland hotel, 
Corriegour Lodge, Macdonald Forest Hills, R oman 
Camp of gelijkaardig.

Deze ´Active Scotland´ reis is de perfecte reis indien u als koppel of 
gezin met tieners het land op een actieve manier wilt verkennen en 
ten volle van de natuur wilt genieten. U maakt een rondreis waarbij wij 
een aantal fijne activiteiten reeds voor u georganiseerd hebben en daar-
naast ontvangt u ook nog een hele reeks tips voor activiteiten ter plaatse. 

Dag 1: Edinburgh - Perth/Crieff/Pitlochry (75-110 km)
De reis start met de mooie rit naar de Perthshire regio. Onderweg kan u een stop voorzien 
in Dunfermline en de prachtige abdij en het naastgelegen paleis gaan bewonderen. Over-
nachting in de regio Perth/Crieff/Pitlochry.
Dag 2: Perthshire
´s morgens rijdt u door het prachtige landschap naar Dull bij Aberfeldy waar u, gewapend 
met verrekijkers en fototoestellen, in een stoere Landrover stapt, voor een tocht door de 
bergen. Tijdens de rit door het adembenemende landschap vertelt uw ervaren gids in kilt 
over het landschap, de dieren en de geschiedenis. In een berghut geniet u van een warm 
drankje, een scheutje whisky en wat Kenmore Shortbread. Na deze onvergetelijke tocht kan 
u ervoor opteren in het basiskamp een heerlijk lokale lunch te verorberen. Na de middag 
kan u een wandeling maken langs Loch Tay. Overnachting in de regio Perth/Crieff/Pitlochry. 
Dag 3: Perth/Crieff/Pitlochry - Aviemore (140-185 km)
Op weg naar Aviemore kan u even de tijd nemen om aan Pitlochry dam naar de zalmladder 
te gaan kijken of net voorbij Pitlochry naar het uitzichtspunt Queens View te gaan. Hier kan 
u een mooie wandeling maken en genieten van het uitzicht op Loch Tummel. Niet zo actief 
maar ook wel eens interessant is een bezoek aan een whisky distilleerderij bv Edradour  of 
Dalwhinnie. Overnachting in Aviemore.
Dag 4: Aviemore
U verblijft nu in de mooie omgeving van het Cairngorms National Park waar u heerlijk kan 
wandelen of fietsen. Dat laatste hebben wij alvast voor u geregeld. In de buurt van Aviemore 
is er een groot aanbod aan mountainbike trails, van rustige tochten door het bos tot grote 
expedities in het Nationaal Park. Het grote voordeel is dat de gemakkelijkere familieroutes 
even spectaculair zijn als de routes voor de meer ervaren mountainbikers. U kiest de trail 
die u het meeste aanspreekt en gaat voor een halve dag op weg met een stoere ijzeren ros. 
Ook fijn is een wandeling aan Loch Morlich waar u ook allerlei watersporten kan beoefenen. 
Overnachting in Aviemore. 
Dag 5: Aviemore - Inverness - Loch Ness - Fort William (160 km)
Vertrek vroeg en maak een wandeling door Inverness voor u langs het immense Loch Ness 
en het Caledonian Canal zuidelijk rijdt. Zin in wat cultuur ? Stop dan aan Urquhart Castle 
en geniet van de geschiedenis maar ook van het uitzicht op Loch Ness. Wilt u na de rit de 
benen strekken ? Maak dan in de omgeving van Fort William een mooie wandeling. In het 
visitor centre vindt u kaarten van korte of wat langere wandelingen door het schitterende 
landschap. Wilt u het wat rustiger vandaag ? Neem dan een kijkje hoe zeil- en andere bo-
tjes het bekende sluizencomplex Neptune´s Staircase nemen. Of rij naar het Glenfinnan 
monument waar u kan gaan genieten van het uitzicht op Loch Shiel. Misschien ziet u een 
glimp van de beroemde Jacobite steamtrain of ook wel de trein van Harry Potter. Overnach-
ting in de omgeving van Fort William. 
Dag 6: Fort William - Loch Lomond/Drymen/Callander (130-190 km)
Vanmorgen brengt de Nevis Range Gondola u in 15 minuten de Aonach Mor berg op. Het 
traject van de gondel is 2,3 km lang van de basis tot aan de top op 650 m hoogte. Boven 
kan u kiezen tussen 2 wandelingen(tussen 45 min en 1 uur wandelen) met ongelofelijke 
vergezichten. Daarna gaat de route van vandaag langs Glencoe en Bridge of Orchy rich-
ting Loch Lomond & The Trossachs National Park. Stop onderweg zeker regelmatig om de 
mooie uitzichten in u op te nemen en hier en daar een korte wandeling te maken. In het 
Trossachs National Park wachten er tientallen wandelpaden om ontdekt te worden. Over-
nachting in de omgeving van Loch Lomond/Drymen/Callander. 
Dag 7: Loch Lomond/Trossachs National Park
Na een rustige morgen rijdt u naar Luss aan Loch Lomond. Geniet van dit schilderachtige 
dorpje voor u om 13u vertrekt voor een kajaktour op het meer. U heeft de keuze tussen 4u 
kajakhuur met de vrijheid om te gaan waar u wilt of een 2u begeleide tour (op aanvraag, 
voorkeur doorgeven bij boeking). U vaart per 2 per kajak. Van op het water heeft u een 
ongelofelijk zicht op het meer en de omliggende bergen. Overnachting in de omgeving 
van Loch Lomond. 
Dag 8: Loch Lomond/Drymen/Callander-Edinburgh (max. 130 km)
Afhankelijk van uw terugreis kan u onderweg een bezoek brengen aan Stirling Castle en/
of het Falkirk Wheel. 

8-daagse autorondreis

vanaf € 601 p.p.

Active Scotland 

Glasgow

Inverness

Aviemore

Pitlochry

Stirling

Drymen

Perth

Edinburgh

Arisaig

Fort William

INBEGREPEN:
een Landrover safari,  

een halve dag mountainbiken,  
een kajaktour, een ticket voor  

de Nevis Range Gondola,  
een reisgids Schotland en  

een documentatiemap
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Prijzen per woning voor max. 4 personen in logies alleen GBHACO01
Vertrekdata    Prijs
A: 18/6-8/7/21    1730,00
B: 9/7-2/9/21    1830,00
C: 3/9-4/11/21    1674,00
De eerste nacht van deze reis moet steeds een zaterdag zijn !
Inbegrepen in de reis: 10 overnachtingen in vakantiewoningen voor max. 4 personen, een reisgids 
´Schotland´ per dossier, een documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, maaltijden, inkomgelden en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Inbegrepen in de huur van de vakantiewoningen: bed-, bad- en keukenlinnen en 
elektriciteitsverbruik.
Huisdieren (max. 2) zijn toegelaten mits toeslag van € 20/nacht.  
Roken is niet toegelaten. 
Een kinderstoel en babybed kunnen voorzien worden mits betaling: £ 50 voor de 
10 nachten. U dient echter uw eigen bedlinnen voor het babybed mee te brengen. 
Gratis parking is voorzien in Pitlochry en Dinnet. 

Graag op rondreis door Schotland maar liever niet in hotels dan is dit de rondreis voor 
u. U verblijft in 3 verschillende vakantiewoningen in afwisselende regio´s met veel uit-
stapmogelijkheden. Of u met 2 reist of met uw gezin, er is voor ieder wat wils te zien 
of te beleven. 

Dag 1-3: Lanarkshire
Bij aankomst in Schotland voorzien we eerst 2 nachten in de Unesco werelderfgoedplaats 
New Lanark. Dit is een plaatsje aan de rivier de Clyde met een zeer interessant cultuurhis-
torisch verleden. U verblijft hier in een vakantiewoning in de zogenaamde waterhouses. In 
de omgeving vindt u talloze opties voor shopping, ontdekking en restaurantbezoek. De wa-
terhouses zijn een onderdeel van het New Lanark Mill Hotel waardoor u van de faciliteiten 
van dit hotel kan gebruikmaken: lounge, bar, restaurant en wifi. De vakantiewoningen zelf 
zijn voorzien van alle comfort zoals een volledig uitgeruste keuken met keukenhanddoe-
ken, oven, microgolfoven en broodrooster, grote flatscreen tv, badkamer met bad/douche, 
toiletproducten, badhanddoeken en haardroger, gratis koffie en thee bij aankomst en op-
gemaakte bedden. 
Bezoek tijdens uw verblijf:
• het New Lanark Visitor Centre en de New Lanark World Heritage Site
• wandeling naar de Falls of Clyde, beschouwd als één van de mooiste plaatsen van Schot-

land
Dag 3-7: Pitlochry - Perthshire
U reist naar het 160 km noordelijker gelegen Pitlochry. Hier beschikt u over een cottage met 
2 slaapkamers voor max. 4 personen. De houten vakantiewoningen zijn mooi ingepland 
tegen een achtergrond van bosland. Elke woning heeft zijn eigen inrichting maar ze zijn 

allemaal ruim en goed uitgerust met comfortabele bedden, lederen salon, open keuken en 
een houten terras met tuinmeubelen. Ze hebben allen een kamer met dubbel bed en een 
kamer met 2 eenpersoonsbedden of stapelbed, een badkamer met bad/douche combi-
natie en wc, een ruime woon/eetkamer met tv en DVD/CD speler, gratis wifi verbinding, een 
volledig uitgeruste keuken met koelkast, diepvriezer, oven en microgolfoven. 
Het is een ideale uitvalsbasis voor wandelaars, fotografen en natuurlijk vissers.  Een greep 
uit wat u zoal kan doen tijdens uw verblijf hier: 
• wandelingen rond Loch Tummel en bezoek aan Queens View in het Tay Forest Park
• landrover safari´s, mountainbiketochten, wandelingen en bezoek aan de Red deer cen-

tre in Aberfeldy
• rib boot cruise op Loch Tay
• bezoek aan Pitlochry, Aberfeldy en Blairgowrie
• bezoek aan Blair Castle en de kathedraal in Dunkeld 
• Dalwhinnie Distillery, Blair Athol Distillery en de kleinste van Schotland: Edradour Distillery
Dag 7-11: Dinnet - Royal Deeside, Aberdeenshire
Het vervolg van uw verblijf brengt u 110 km verder naar Dinnet in de Royal Deeside. Tijdens 
uw verplaatsing van de ene naar de andere cottage rijdt u door een mooi stukje van het 
Cairngorms National Park en langs enkele bezienswaardigheden zoals de Spittal of Glens-
hee, Balmoral Castle, Crathie Castle. Dinnet ligt aan de oostzijde van het Nationaal Park op 
55 km van Aberdeen, tegen het Muir of Dinnet Nature Reserve waar u fijn langs het meer 
kan wandelen. De mooie houten lodges bestaan uit een ruime woonkamer met open keu-
ken uitgerust met flatscreen tv, afwasmachine, koelkast en diepvriezer, een badkamer met 
bad/douche combi en wc en 2 slaapkamers. Alle lodges hebben dubbel glas, centrale 
verwarming en een terras. Ze liggen op het terrein van een hotel waar u terecht kan in de 
bar of het restaurant waar u ook de wifi kan gebruiken.
Ook hier zijn er heel wat mogelijkheden voor activiteiten: 
• wandelingen die vertrekken dadelijk vanaf het domein
• bezoek aan Aberdeen, Ballater, Banchory, Aboyne of Stonehaven
• bezoek aan Balmoral Castle, Crathes Castle en de spectaculaire ruïnes van Dunnottar
• fun bij GoApe in Crathes
• de distilleerderijen van de Speyside Whisky Trail.

11-daagse autorondreis

vanaf € 1603 voor 4 pers.

Scotland in cottages

Prijs per persoon voor de rondreis GBBSBB1/GBBSHO1
Kamer en ontbijt Dubbel BB Single BB Dubbel Hotel Single Hotel 
A:1/4-30/4/21 544,50 755,00 658,00 1104,00
B:1/5-31/5/21 544,50 755,00 695,00 1141,00
C:1/6-30/6/21 544,50 755,00 717,00 1163,00
D:1/7-31/8/21 544,50 755,00 752,00 1198,00
E:1/9-30/9/21 544,50 755,00 717,00 1163,00
Max. 1 kind 0-3j.: gratis, 4-12j.:-50%. Korting 3de volw. in dubbel: € 90
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte
Inbegrepen: 7 overnachtingen in een tweepersoonskamer met ontbijt, een Scottish Heritage 7 
day Pass  voor de bezoeken gemarkeerd met een * in het programma, een 2u cruise Loch Ness + 
bezoek Urquhart Castle, een reisgids ‘Schotland’ per dossier, een documentatiemap en bijdrage 
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, niet-aangeduide inkomgelden, niet-vermelde maaltijden, drankjes en 
persoonlijke uitgaven en verzekeringen.
Opmerking: Enkel mogelijk in periode 1/4-30/9 omdat veel bezienswaardigheden die inbegrepen 
zijn nadien enkel in het weekend open zijn of volledig gesloten voor de winter. 

Accommodatie in 3* hotels
Tijdens deze reis verblijft u in één van onderstaande hotels. Indien deze niet beschik-
baar zijn, wordt u een alternatief aangeboden mits eventuele korting/toeslag. 
• Regio Aberdeen: Douglas Hotel, BW Summerhill Hotel, Dee Hotel, Hampton Hill 

Westhill, Holiday Inn Express Aberdeen, Loch Kinord Hotel of gelijkaardig
• Regio Inverness: Steadings Hotel, The Priory Hotel, Station Hotel, Drumnadrochit 

Hotel, Lovat arms of gelijkaardig
• Regio Fife-Edinburgh: The Golf Inn St Andrews, Albany Hotel St Andrews, Holiday Inn 

Express Dunfermline, Premier Inn Dunfermline of gelijkaardig
 
Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Rustig aan autoreis met verblijf op 3 plaatsen en telkens een aantal inbegrepen be-
zoeken. Als u niet graag elke dag uw koffer pakt maar toch heel wat wil zien is dit de 
reis voor u !

Dag 1: Regio Aberdeen (ca. 195-230 km van Edinburgh)
Afhankelijk van wanneer u aankomt in Schotland rijdt u naar uw hotel in de regio van 
Aberdeen via Dundee en langs de kust noordelijk of via Perth, Blairgowrie en Braemar in het 
Cairngorms National Park. U verblijft 2 nachten in Aberdeenshire. 
Dag 2: Royal Deeside
Naast een bezoek aan Aberdeen is een bezoek aan Crathes Castle (25 km van Aberdeen) 
en Drum Castle & Gardens (16 km van Aberdeen) aangeraden. Crathes Castle* is een 
kasteel uit de 16de eeuw waar u originele beschilderde plafonds en een verzameling van 
Schotse meubelen, sommige nog uit de tijd van de bouw van het kasteel kan bezichtigen. 
Ook kan u er de beroemde ommuurde tuin met daarin acht afzonderlijke tuinen, ontwor-
pen volgens verschillende kleurencombinaties, bewonderen. De combinatie van een vier-
kante toren uit de 13de eeuw, een Jacobijns herenhuis en de toevoegingen in de victori-
aanse tijd maken Drum Castle* uniek onder de Schotse kastelen. Binnen kan u genieten 
van het prachtige meubilair, de mooie schilderijen en een onvergelijkbaar uitzicht vanaf de 
kantelen op het Forest of Drum en het landschap rondom. Buiten verkent u de prachtige 
tuin met de historische rozen, maar ook het bos en de wandelpaden.
Dag 3: Aberdeenshire - Inverness (160 km)
Vandaag rijdt u noordelijk naar Inverness. Check in in uw hotel waar u de volgende 3 nach-
ten verblijft. In Straithcairn, op enkele kilometers van het hotel, kan u Clava Cairns* bezoeken. 
Dit is een site van een uitzonderlijk goed bewaard gebleven groep prehistorische graven 
die ongeveer 4000 jaar geleden werden gebouwd. Het complex uit de Bronstijd bestaat uit 
hunebedden, ringstenen en staande stenen in een prachtige omgeving en de resten van 
een kapel uit een onbekend tijdperk. Neem ook wat tijd voor een bezoek aan Inverness, de 
hoofdstad van de Highlands.
Dag 4: Inverness en Loch Ness
Wat is er nu mooier dan een cruise op Loch Ness gecombineerd met een bezoek aan 
Urquhart Castle, waar u één van de mooiste zichten op Loch Ness heeft. Urquhart Castle 
viel in verval na 1689 en werd opgeblazen in 1692 om te voorkomen dat het zou inge-
nomen worden door de Jacobites. Het meeste van wat er overblijft, waaronder de toren, 
dateert uit de 16de eeuw. 
Dag 5: Fort George en Culloden Battlefield
Fort George* is één van de meest opmerkelijke artillerie-forten in Europa. Het werd gebouwd 
in 1747-1769 als basis voor het leger van George II. Sindsdien heeft het gediend als kazer-
ne. Het is vrijwel ongewijzigd en geeft een compleet beeld van het verdedigingssysteem. 
In het fort vindt u ook het Regimental Museum of the Queen’s Own Highlanders. Culloden 
Battlefield* is de plaats waar op 16 april 1746 de slag werd uitgevochten tussen Bonnie 
Prince Charlie en het leger van Engeland waardoor er een einde gemaakt werd aan de 
Jacobite opstand van 1745. Het bezoekerscentrum presenteert een audio-visuele tentoon-
stelling hierover. 
Dag 6: Inverness - Fife
Vandaag rijdt u terug naar het zuiden via Aviemore en Pitlochry naar Saint Andrews in Fife. 
St Andrews staat bekend als geboorteplaats van het golfspel en als oudste universiteitsstad 
van de UK. Ook de godsdienstige geschiedenis heeft zijn sporen nagelaten in de ruïnes van 
St Andrews Castle* en St Andrews Cathedral*, beide de moeite van het bezoeken waard. 
Overnachting in regio St Andrews/Dunfermline.  
Dag 7: Edinburgh of Stirling
Vandaag kiest voor een bezoek aan Stirling Castle* of aan Edinburgh met Edinburgh 
Castle*. Stirling Castle is indrukwekkend door de ligging boven op een rots met schitterend 
uitzicht op de vroegere slagvelden. Het is een prachtig, zeer mooi gerenoveerd kasteel om-
ringd door een gezellig typisch stadje. In Edinburgh zijn 101 interessante plaatsen te be-
zoeken maar Edinburgh Castle staat natuurlijk hoog op de ranglijst. Hier kan u de Schotse 
kroonjuwelen en de Stone of Destiny bewonderen, alsook het privé appartement van Mary 
Stuart en de St Margaret´s Chapel, het oudste gebouw van de stad daterend uit de 11de 
eeuw. Overnachting in regio St Andrews/Dunfermline.  
Dag 8: Vertrek
Na het ontbijt is het tijd om afscheid te nemen van Schotland.

8-daagse autorondreis

vanaf € 653 p.p.

Best of Scotland

Inverness

Edinburgh

Aberdeen

Dunfermline

Inverness

Peterhead

Edinburgh

Aberdeen

Perth

Dundee

INBEGREPEN:
Scottish Heritage Pass, cruise 

op Loch Ness met bezoek 
aan Urquhart Castle, een 

reisgids Schotland en een 
documentatiepakket.
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met 
vluchten en huurwagen of met een van de ferry’s 
en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in verschil-
lende accommodaties. De B&B’s, hotels of Manors 
worden bevestigd bij reservatie.
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
• Inns: verblijf in typische oude ** herbergen
• Hotels: verblijf in *** hotels bv Golden Lion Hotel, 

Woodside Hotel, King Robert Hotel, Falls of Lora, 
Royal Hotel Oban, Ardvasar Hotel, Dunollie Hotel, 
King Arms Hotel, Royal Highland Hotel, Glen Mohr 
Hotel, Craigmonie Hotel, Columba Hotel, Fishers 
Hotel, Salutation Hotel of gelijkaardig

• Mix: 3 nachten bij particulieren, 3 nachten in *** 
hotels, 2 nachten in een Manor

• Manor: verblijf in een 4* hotel, een kasteel of een 
landhuis bv Stirling Highlands Hotel, Doubletree by 
Hilton Dublane Hydro, Queens Hotel Oban, Perle 
Oban Hotel, Toravaig Hotel, Duisdale Hotel, Kings-
mills Hoel, Bunchrew House Hotel, Murrayshall 
Hotel, Parklands Hotel of gelijkaardig

Opgelet: in Oban is het aanbod landhuizen/kaste-
len in/bij het centrum onbestaand. Daar wordt dus 
een 4* hotel geboekt. 

Prijs per persoon voor 8 nachten op basis van dubbel/triple kamer 
Kamer en ontbijt B+B 3* Hotels Mix Manor
A:1/4-30/4/21 658,00 887,50 818,50 1269,00
B:1/5-31/5/21 658,00 1004,00 848,00 1327,50
C:1/6-30/6/21 658,00 1007,00 858,00 1345,50
D:1/7-31/7/21 658,00 1054,00 871,50 1355,50
E:1/8-31/8/21 677,00 1079,00 892,00 1369,00
F:1/9-30/9/21 658,00 1024,50 871,50 1369,00
G:1/10-31/10/21 658,00 898,00 803,50 1279,00
Toeslag single: 253,00 272,50 441,50 809,50
Extra nacht DBL/TRP periode A-D,F-G 62,00 107,50 - 118,00
Extra nacht DBL/TRP periode E 62,00 115,00 - 122,00
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De 
extra nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra 
nacht single op aanvraag.
Inbegrepen: 8 overnachtingen in kamer met badkamer en ontbijt, Three Isles daguitstap dag 3, crui-
se Loch Ness 1u op dag 6, ferry overtocht voor wagen en max. 2 volw. en 2 kinderen Mallaig-Armada-
le, een reisgids Schotland per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, ferry´s, inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.

Dag 1: Stirling
Uw reis begint met een bezoek aan Stirling, bekend om zijn kasteel dat de 
stad overheerst. U overnacht in de omgeving van Stirling.
Dag 2: Loch Lomond en Oban (222 km)
Geniet, op weg naar Inverary, van de prachtige vergezichten op Loch Lomond. In Inverary 
bezoekt u het kasteel en de gevangenis. De Loch Fyne Oyster Bar is de perfecte stopplaats 
voor een middagmaal met verse producten. Verder noordwaarts richting Oban en Kilmartin 
Glen met zijn ronde cairns (steenhopen) met kamers, stenencirkels en rotsgravures uit het 
neolithische en bronzen tijdperk. U bezoekt Dunadd Fort, de oude hoofdstad van Schotland 
die vroeger Dalriada genoemd werd. Overnachting in de omgeving van Oban.
Dag 3: Het eiland Mull, Iona en Staffa
Vandaag gaat u op georganiseerde dagcruise naar Mull, Iona en Staffa. De tocht vertrekt 
in Oban en staat bekend als één van de mooiste dagtrips in Groot-Brittannië, met zijn prach-
tige landschapsroute over het mooie eiland Mull en een bezoek aan het eiland Iona waar 
Columba in 563 aan land kwam en het christendom vanuit Ierland naar Schotland bracht. 
U kunt er ook de beroemde abdij bezoeken die St.- Columba er stichtte, voor u verdergaat 
naar het onbewoonde eiland Staffa, dat beroemd is om zijn basaltformaties. De bekendste 
daarvan is Fingals Cave, die vereeuwigd is in de ouverture Die Hebriden van Felix Mendels-
sohn. Terug naar de omgeving van Oban waar u overnacht.
Dag 4: Glencoe en het eiland Skye (255 km)   
Vandaag trekt u vanuit Oban verder naar het noorden via Glencoe met zijn spectaculaire 
landschap, naar Fort William, dat gebouwd is tegen de wand van Ben Nevis, de hoogste 
berg van Groot-Brittannië. U neemt de weg naar Mallaig voor een korte overtocht naar het 
eiland Skye het grootste en mooiste, meest pittoreske eiland van de Hebriden. Overnach-
ting in de Skye/Kyle of Lochalsh regio.
Dag 5: Isle of Skye
Geniet van uw tijd op Skye om Dunvegan Castle & Gardens te bezoeken, de tocht naar het 
onvergetelijke Neist Point te ondernemen of de prachtige wandeling naar de Fairy Pools 
aan te gaan. Wat u ook doet, de herinnering zal u zeker bijblijven. Overnachting in de Skye/
Kyle of Lochalsh regio.
Dag 6: Loch Ness en Inverness (190 km)
Vandaag rijdt u oostwaarts naar Inverness, over zacht kronkelende wegen langs de oevers 
van Loch Lochy en Loch Ness via Urquhart Castle, dat dateert van de 12de eeuw en dat 
oorspronkelijk gebouwd werd om de weg door de nauwe vallei te beschermen! Bij Inver-
ness scheept u in voor een 1u durende cruise op Loch Ness, vanwege zijn denkbeeldige 
monster het bekendste van alle meren. U overnacht in de omgeving van Inverness.
Dag 7: Sutherland (170 km)
Vandaag begint u met een bezoek aan Inverness, de hoofdstad van de Highlands, alvorens 
voor de rest van de dag naar het noorden van de Highlands te trekken. U rijdt naar de 
Kessock Bridge en Black Isle, in feite een schiereiland met duizenden groenschakeringen. 
Met zijn doolhof van rustige land- en boswegen is dit een prachtig gebied om te ontdekken, 
een paradijs voor natuurliefhebbers, met attracties als de vogelreservaten en Munlochy en 
Udale Bay en de beroemde dolfijnen die het best te zien zijn vanop de cruiseboten vanuit 
Cromarty. Nog verder naar het noorden vindt u Dunrobin Castle and Gardens waar het 
leven van de Earls of Sutherland, door de eeuwen heen weer tot leven komt. Terug naar de 
omgeving van Inverness voor uw overnachting.
Dag 8: Speyside en Perthshire (206 km)
Vandaag trekt u naar het oosten van Inverness voor een bezoek aan het slagveld van 
Culloden en de Clava Cairns die dateren van 3000 voor Christus. Dat zijn grafkamers die 
bestaan uit drie indrukwekkende ronde cairns (steenhopen) met kamers, omgeven door 
een cirkel van stenen. U neemt de Speyside-route waarop u een deel van de Malt Whisky 
Trail kunt ontdekken. In het gebied van Speyside bevindt zich meer dan de helft van alle 
stokerijen van het land. Daarna verder richting Perthshire via Braemar en Royal Deeside 
langs Balmoral Castle, koningin Elizabeths residentie in de Highlands, en Crathie Church, 
vóór u door het skigebied van Glenshee rijdt. U rijdt verder naar Pitlochry/Perth/Dunfermline 
regio waar u overnacht.
Dag 9: Vertrek

9-daagse autorondreis

vanaf € 658 p.p.

Roam around Scotland
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INBEGREPEN:
 Three Isles Cruise, Loch Ness 
cruise, ferry Mallaig-Armadale, 
een reisgids Schotland en een 

documentatiemap.
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Voor deze rondreis maakten we een mix tussen 5 nachten verblijf in B&B´s en 6 
nachten in hotels zoals Carnoustie Golf Hotel, Aldrigde B&B, Fairfield Villa B&B, Brander 
Lodge, Mercure Princess Street of gelijkaardig. De B&B’s kunnen tot op 40 km van de 
aangeduide plaats liggen indien u laat boekt. Het logement worden bevestigd bij 
reservatie.

Prijs per persoon voor de rondreis  GBSEMIX
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A: 1/4-19/4/21   983,00 1373,00
B: 20/4-19/5/21   1043,00 1433,00
C: 20/5-19/6/21   1049,00 1439,00
D:20/6-19/7/21   1061,00 1451,00
E: 20/7-19/8/21   1142,00 1532,00
F: 20/8-31/10/21   1049,00 1439,00
Max. 1 kind 0-11j. op de kamer van de ouders: € 298  
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 11 overnachtingen met ontbijt, Engelstalige begeleide stadswandeling in Edinburgh, 
een reisgids ´Schotland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, andere inkomgelden, middag- en avondmalen, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Op een rustig tempo een mooi deel van Schotland verkennen, regelmatig 2 nachten ter 
plaatse blijven zodat u wat meer tijd heeft om te relaxen, om wat extra bezienswaardig-
heden te ontdekken of om eens een heerlijk lange wandeling te maken. 

Dag 1: Edinburgh - Falkland - Newport on Tay - Dundee (110 km)
Vertrek uit Edinburgh over de Forth Road Bridge richting Fife. Afhankelijk van uw aan-
komstuur in Schotland bezoekt u tijdens de rit over dit glooiende schiereiland, Falkland 
Palace, genesteld in prachtige tuinen. Falkland Palace, gebouwd in de 16de eeuw, was ooit 
het buitenverblijf van de koninklijke familie Stewart. Maak zeker ook een wandeling door het 
pittoreske dorpje Falkland. Overnachting in Dundee/Carnoustie of omgeving.
Dag 2: Dundee
Geniet van een wandeling door Dundee en een bezoek aan het recente V&A aan de Wa-
terfront. Of bezoek één van de mooiste kastelen van Schotland; Glamis Castle, het ouderlijk 
huis van de queen-mum. Overnachting in de omgeving van Dundee. 
Dag 3: Dundee - Cairngorms National Park - Banchory - Aberdeen (195 km)
De kortste weg vandaag is langs de kust naar Aberdeen. Wij raden echter aan via het 
binnenland te rijden. Hierbij rijdt u via Forfar langs een panoramische weg met dramatische 
vergezichten, over de Spittal of Glenshee, één van de hoogste toppen in Schotland en 
door het Cairngorms National Park, naar Banchory. In Banchory kan u Crathes Castle and 
Gardens bezoeken. In Crathes Castle kan u prachtige plafondschilderingen  uit de 16de 
eeuw zien of de omwalde tuin bezoeken met zijn schitterende hagen die dateren uit 1702. 
Overnachting in Aberdeen of omgeving.
Dag 4: Aberdeen 
Sightseeing in het oude Aberdeen met Kings College, een kapel bekend omwille van het 
rijke houtwerk uit de 16de eeuw of St Machar’s Cathedral uit de 15de eeuw en opgetrokken 
in graniet, Duthie Park & Winter Garden, een mooi aangelegd park met exotische planten, 
vogels, vissen en schildpadden. Overnachting in Aberdeen.
Dag 5: Aberdeen – Whisky Trail – Speyside - Inverness (180 km)
In de voormiddag rijdt u richting Inverurie voor een wandeling in de tuinen van Castle Fra-
ser. U kan hier kiezen tussen verschillende wandelingen van ongeveer een uur door dit 
prachtige landschap. Zin in een stukje cultuur, bezoekt u dan het kasteel zelf dat ´s mid-
dags de deuren opent. Liever eens wat anders ? Volg dan een stuk van de Whisky Trail en 
bezoek één van de beroemde distilleerderijen, Glenfiddich, McCallums, Grants, Cardhu enz. 
In de Visitor Centers kan u een audiovisuele show zien die wordt gevolgd door een begelei-
de rondleiding in de distilleerderij met als hoogtepunt het proeven van de whisky. Daarna 
rijdt u verder noordelijk richting Elgin. In Forres bezoekt u Brodie Castle of nabij Inverness 
Culloden Moor, het slagveld van de laatste veldslag op Brits grondgebied. Overnachting in 
Inverness of omgeving.
Dag 6: Inverness - Inverewe Gardens - Inverness (255 km)
Zin in wat rust ? Slenter dan wat door Inverness, doe een terrasje of een cruise op Loch 
Ness. Toch zin in een uitstap ? Rij dan via de Corrieshalloch Gorge nature reserve met de 60 
m hoge Mesach waterval naar het Westen van Schotland en de Inverewe Gardens, vooral 
bekend om de verschillende soorten rododendron en palmbomen. Terug naar Inverness 
langs het Loch Maree. Overnachting in Inverness of omgeving.
Dag 7: Inverness - Loch Ness - Fort William - Glencoe - Oban (185 km)
Vandaag zuidwaarts via Loch Ness. Dat maakt deel uit van het Caledonian Canal dat het 
oosten en westen van Schotland door een reeks van meren, sluizen en kanalen verbindt. 
Hou even halt bij Urquhart Castle, een heel pittoreske plaats waar de meeste waarnemin-
gen van ‘Nessie’ gebeurden. Verder naar Fort William, aan de voet van de hoogste berg 
van Groot-Brittannië; Ben Nevis. Als u genoeg tijd hebt, moet u zeker de kabelbaan naar 
boven nemen, naar Anoch Mor waar u op een mooie dag een adembenemend uitzicht 
hebt over de westkust. Daarna gaat het verder naar het zuiden en Oban. Overnachting in 
de buurt van Oban.
Dag 8: Oban - Arduaine Gardens - Oban (65 km)
In Oban hebt u meerdere opties: wandelen, fietsen, wildlifecruises.. Zin om er toch wat 
verder op uit te trekken ? Maak dan een mooi autoritje naar Arduaine Gardens, zuidelijk 
van Oban. Deze heerlijke kusttuinen zijn bekend onder liefhebbers wereldwijd. De tuinen 
hebben in elk jaargetijde iets te bieden. In de tuinen is er, vanaf een gemakkelijk bereikbare 
klif top, een spectaculair uitzicht op de kust en de eilanden.  Overnachting in de omgeving 
van Oban.  
Dag 9: Oban - Loch Lomond - Callander (165 km)

Stilaan keert u terug richting oosten en rijdt u naar Loch Lomond waar u tijd hebt voor 
een boottocht op dit mooie meer. Na de middag kan u een wandeling maken in het Loch 
Lomond en Trossachs National Park voor u stopt voor overnachting in de omgeving van 
Callander. 
Dag 10: Callander - Stirling -  Edinburgh (95 km)
U start de dag met een bezoek aan Stirling en Stirling Castle dat een heel belangrijke rol 
gespeeld heeft in  de levendige geschiedenis van Schotland. Daarna rijdt u verder naar 
Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. Dat is één van de steden in Europa die u gedaan 
móet hebben. Edinburgh heeft prachtige musea en kunstgalerijen, u kunt er fantastisch 
shoppen, er zijn uitstekende restaurants en bars, en met Edinburgh Castle dat uittorent 
boven het centrum van de stad met uitzicht op de Princes Street Gardens heeft de stad een 
onvergetelijk mooie skyline. Overnachting in Edinburgh.
Dag 11: Edinburgh
Vandaag kan u het s morgens wat rustiger aan doen. ́ s Namiddags neemt u deel aan een 
begeleiding wandeling van de Royal Mile en omgeving. Tijdens de 1,5 u durende tocht 
komt u allerlei details en grappige anekdotes uit de rijke geschiedenis van Edinburgh te 
weten. Overnachting in Edinburgh.
Dag 12: Vertrek
Einde van de reis.

12-daagse autorondreis

vanaf € 978 p.p.

Scotland at ease

Deze rondreis met een eerder beperkt aantal kilometers voor Schotland is een rustige 
reis met tal van natuurlijke en cultuurhistorische hoogtepunten. Het is een mooie afwis-
seling tussen gezellige stadjes, mooie landschappen en kastelen. U rijdt er enkele van 
de mooiste routes van Schotland. 

Dag 1: Edinburgh - Zuidkust Fife - St Andrews (100 km)
Rij vanaf Edinburgh the Firth of Forth over en volg dan de zuidkust van Fife. U ontdekt er 
de schilderachtige vissersdorpjes van de East Neuk of Fife en gaat terug in de tijd. De 
traditionele huisjes met rode dakpannen, daken en trapgevels zijn stille getuigen van een 
ver verleden. Vissersboten rusten in de pittoreske haventjes na de drukte van het lossen 
van hun vangst. Crail, Anstruther, Pittenweem, St Monans, Largo en Elie, plaatsnamen zo 
schilderachtig als de dorpen zelf. U overnacht in St Andrews.
Dag 2: St Andrews
In St Andrews zal U genieten van de traditionele kleine winkels en het prachtige uitzicht op 
zee, de middeleeuwse indeling van de stad is nog goed zichtbaar en zorgt voor gezellig-
heid. Neem zeker een kijkje aan de beroemde en prestigieuze Old Course. Maar ook de 
resten van de kathedraal uit de 12de eeuw, zijn de moeite waard. Even er op uit ? Neem 
dan de wagen en rijdt bv naar Falkland Palace of bezoek de kleine Tayport distilleerderij 
waar u van hun heerlijke gin kan proeven.  U overnacht in St Andrews. 
Dag 3: St Andrews - Dundee (25 km)
Het is niet zo heel ver rijden vandaag maar u komt toch in een andere wereld terecht. 
Dundee is een stad die zich de laatste jaren terug uitgevonden heeft. Bezoek zeker het 
nagelnieuwe V&A, de RSS Discovery die er net naast ligt, het Science Centre, The Mc Manus 
en wandel door de straten van deze aangename stad naar het Mills Observatory. Over-
nachting in Dundee. 
Dag 4: Dundee - Glamis Castle - Dundee (40 km)
Na een rustige morgen gaat u op weg naar het sprookjeskasteel Glamis Castle. Dit is het 
huis van de familie Lyon. Glamis was het ouderlijk huis van Elisabeth Bowes-Lyon de moe-
der van de huidige koningen van Groot-Brittannië. De zus van de koningin werd er zelfs 
geboren. Geniet tijdens een begeleide rondleiding door dit pareltje van de verhalen van de 
koninklijke familie. Maak na de rondleiding zeker tijd voor een wandeling door de omvang-
rijke tuinen. Aan het kasteel is er mogelijkheid voor een picknick. Overnachting in Dundee. 
Dag 5: Dundee - Arbroad - Stonehaven - Ballater (150 km)
´s Morgens vertrekt u richting Broughty Ferry en Broughty Ferry Castle. Dat biedt een schitte-
rend uitzicht over het strand en de monding van de Tay. Hier ziet men regelmatig dolfijnen. 
Een bezoek aan Arbroath Abbey kan niet ontbreken. Wat later stopt u aan het Montrose Ba-
sin waar zich grote populaties wilde vogels bevinden. Kijk uit naar een vogelobservatiepost 
en neem even de tijd. Dunnottar Castle, met een fascinerende geschiedenis die eeuwen 
ver teruggaat, loont de moeite om te bezoeken en te genieten van de indrukwekkende 
vergezichten vanaf de kliffen. Overnachting in de omgeving van Ballater.
Dag 6: Ballater
Wat dacht u van een bezoek aan het prachtige Muir of Dinnet Natuurpark ? Dit reservaat, 
dat in het Cairngorms National Park ligt, omvat een bos, heide en een schitterend loch. U 
heeft de keuze uit vier fantastische wandelroutes, inclusief een makkelijke wandeling van 
1,3 km naar de beroemdste bezienswaardigheid van het reservaat - de buitenwereldse 
Burn o’ Vat. Overige trajecten zijn het Loch Kinord Trail (6 km), Parkin´s Moss Trail (3 km) en 
Little Ord Trail (4 km). Overnachting in de omgeving van Ballater.
Dag 7: Ballater - Braemar - Pitlochry/Perth (95-135 km)
Vandaag rijdt u bijna de volledig Deeside Tourist route, een epische rit door een weelde-
rig landschap, het verbazingwekkende Cairngorms National Park en de fruitplantages van 
Blairgowrie. Onderweg kan u een stop aan Crathes castle of Balmoral Castle (slechts enkele 
weken te bezoeken in de zomer) overwegen. Bij aankomst in Pitlochry kan u een kijkje 
nemen aan de zalmladder. Overnachting in de regio Pitlochry/Perth 
Dag 8: Pitlochry/Perth 
Vandaag kan u verschillende richtingen uit. Rij naar Queens View en wandel naar het uit-
zichtspunt over Loch Tummel. Maak een wandeling in het Tay Forest Park. Op de terugrit rijdt 
u via Loch Tay naar Aberfeldy. Hier kan u optioneel een landrover safari* bijboeken of een 
tochtje met een ribboot op Loch Tay*. Of u bezoekt de whisky distileerderij van Aberfeldy voor 
u terugkeert. Overnachting in de regio Pitlochry/Perth.  
Dag 9: Pitlochry/Perth - Scone Palace - Dunblane - Stirling (60-100 km)
Op weg naar Stirling bezoekt u Scone Palace, een georgiaans paleis uit de vroege 19de 
eeuw. Bezoek de weelderige vertrekken, snuister door kostbare schatten en verken het land-
goed waar u kunt proberen uw weg te vinden uit het stervormige Murray Star doolhof. 
Plezier verzekerd! In Stirling wordt u ondergedompeld in de geschiedenis in Stirling Castle. 
Geniet van de gezelligheid van het stadje. Overnachting in de omgeving van Stirling.  
Dag 10: Stirling - Edinburg.
Onderweg richting Edinburgh kan u wanneer de tijd het toelaat een stop voorzien aan de 
Kelpies of aan het Falkirk Wheel. 

Prijzen per persoon voor de rondreis GBHWBB/HO/MIX/MAN
Kamer en ontbijt  B+B 3* Hotels Mix
A: 1/4-30/4/21  608,00 848,00 851,00
B: 1/5-31/6/21  608,00 890,50 851,00
C: 1/7-31/7/21  608,00 1033,50 933,00
D: 1/8-31/8/21  608,00 1073,00 933,00
E: 1/9-30/9/21  608,00 996,50 871,50
F: 1/10-31/10/21  608,00 904,00 871,50
Single toeslag  246,00 556,50 468,00
Korting 3de volw.  - 26,50 22,00
Extra nacht DBL/TRP periode A-C,E-F  62,00 107,50 -
Extra nacht DBL/TRP periode D  62,00 115,00 -
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-11j.: -50%.
*Landrover safari 2,5u: € 51,75/volw.,€ 34,50/tiener 12-18j. en € 28,75/kind -12j.
*Cruise Loch Tay 1,5u: € 40,25/volw. en € 23/kind 2-12j.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht.  
De extra nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt.  
Prijs extra nacht single op aanvraag.
Inbegrepen: 9 overnachtingen in logement van uw keuze met ontbijt, een reisgids Schotland per 
dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, niet-vermelde inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in verschillende accommodaties. De B&B’s 
en/of hotels worden bevestigd bij reservatie en kunnen tot 40 km van de aangeduide 
stad liggen.
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
• Hotels: verblijf in *** hotels zoals bv The Golf Inn, Old Manor Hotel, BW Woodlands 

Hotel, Deeside Inn Hotel, Fishers Hotel, Atholl Arms, Golden Lion Hotel, of gelijkaardig.
• Mix: 3 nachten bij particulieren, 4 nachten in *** hotels, 2 nachten in een Manor/

Castle
• 4* hotels/Manor: verblijf in landhuizen zoals bv Macdonald Rusacks Hotel, Pine-

wood Country House, Doubletree by Hilton Dundee, Hilton Grand Vacations at Crai-
gendarroch, Atholl Palace Hotel, Stirling Highland Hotel of gelijkaardig.

10-daagse autorondreis

vanaf € 608 p.p.

Pearls of the East 

Vroegboek promotie:
- € 29,50 per persoon indien u deze reis boekt voor 15/2/21 voor zomer 2021.
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INBEGREPEN:
begeleide wandeling in  
Edinburgh, een reisgids  

Schotland en een  
documentatiemap.

INBEGREPEN:
 inkom Glamis Castle en tuinen, 
inkom Scone Palace en tuinen, 
een reisgids Schotland en een 

documentatiemap.
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Groot-Brittannië  |  Schotland

Dag 1: Edinburgh
Vertrekpunt is in Edinburgh, waar u Edinburgh Castle bezoekt of afhanke-
lijk van uw aankomst in Edinburgh start met de 24u hop on/hop off waarbij 
u een panoramische rit maakt door de stad. Onderweg stapt u op/af waar u dat 
wenst. U overnacht in de omgeving van Edinburgh.
Dag 2: Edinburgh
Tijdens deze vrije dag in Edinburgh rijdt u met de hop on/hop off langs de belangrijkste be-
zienswaardigheden zoals de St. Giles kathedraal met zijn kroonvormige spits, het Holyrood 
House en Edinburgh Castle. Wandel ook eens over de Royal Mile, bezoek de Scotch Whisky 
Experience of misschien heeft u meer zin in wat shopping in Princes Street of een terrasje? 
Overnachting in de omgeving van Edinburgh.
Dag 3: Loch Lomond en Oban (222 km)
Op weg naar Inverary waar u het kasteel en de gevangenis kan bezoeken, stopt u aan de 
Loch Fyne Oyster Bar waar u van een middagmaal met verse producten kan genieten. 
Verder noordwaarts richting Oban en Kilmartin Glen met zijn ronde cairns (steenhopen) 
met kamers, stenencirkels en rotsgravures uit het neolithische en bronzen tijdperk. U be-
zoekt Dunadd Fort, de oude hoofdstad van Schotland die vroeger Dalriada genoemd werd. 
Overnachting in de omgeving van Oban.
Dag 4: Het eiland Mull, Iona en Staffa
Vandaag gaat u op georganiseerde dagcruise naar Mull, Iona en Staffa. De tocht vertrekt in 
Oban en staat bekend als één van de mooiste dagtrips in Groot-Brittannië, met zijn prach-
tige landschapsroute over het mooie eiland Mull en een bezoek aan het eiland Iona waar 
Columba in 563 aan land kwam en het christendom vanuit Ierland naar Schotland bracht. 
U kunt er ook de beroemde abdij bezoeken die St.- Columba er stichtte, voor u verdergaat 
naar het onbewoonde eiland Staffa, dat bekend is om zijn basaltformaties. De bekendste 
daarvan is Fingals Cave, vereeuwigd in de ouverture Die Hebriden van Felix Mendelssohn. 
Terug naar de omgeving van Oban waar u overnacht.
Dag 5: Glencoe en het eiland Skye (255 km)   
Vandaag trekt u vanuit Oban verder naar het noorden via Glencoe met zijn spectaculaire 
landschap, naar Fort William, dat gebouwd is tegen de wand van Ben Nevis, de hoogste 
berg van Groot-Brittannië. U neemt de weg naar Mallaig voor een korte overtocht naar het 
eiland Skye, het grootste en mooiste, meest pittoreske eiland van de Hebriden. U overnacht 
in de regio Skye/Kyle of Lochalsh.
Dag 6: Isle of Skye
Isle of Skye is een onderdeel van deze reis dat u nog lang zal bijblijven. Het is een eiland van 
contrasten. Gebruik deze dag voor een bezoek aan de zetel van de clan McCleod, Dunve-
gan Castle en vooral zijn tuinen. Of laat u overweldigen door de pracht van Neist Point. Zin 
in een stevige wandeling? Ga dan zeker naar de Fairy Pools bij Glenbrittle aan de voet van 
de Black Cuillin Mountains. U overnacht in de regio Skye/Kyle of Lochalsh.
Dag 7: Isle of Skye - Wester Ross (260 km)
Bij vertrek van het eiland Skye rijdt u over de Skye Bridge richting Eilean Donan Castle dat 
zich op een eilandje in Loch Duich bevindt. Het is met een wegje verbonden met het vaste-
land. Dit fotogenieke kasteel dateert uit 1214 en speelde een rol in talloze advertenties en 
films zoals bijvoorbeeld Highlander. Geniet van het ruige landschap tijdens uw rit langs de 
kust naar Ullapool. Stop onderweg zeker aan de Inverewe Gardens, wereldberoemde tuinen 
met exotische planten van overal ter wereld. U zal genieten van de spectaculaire ligging en 
de schitterende zichten. Overnachting in de buurt van Ullapool.  
Dag 8: Wester Ross (80 km)
In Ullapool kan u inschepen voor een boottocht naar de magische Summer Isles, een pa-
radijs voor wilde dieren. Geen zin in een boottocht ? Ga dan op uitstap naar de noordwes-
telijke Highlands en geniet van de majestueuze bergen van Assynt. Maak een opwindende 
wandeling naar de top van Stac Pollaidh voor een prachtig zicht op de eilanden of een 
verkwikkende klifwandeling. Overnachting in Ullapool.
Optionele uitbreiding met verblijf op het Isle of Lewis op de Outer Hebrides
Dag 9: Ullapool - Thurso (230 km)
Vanuit Ullapool rijdt u naar de top van Schotland via de prachtige bergen Ben Loyal en Ben 
Hope gevolgd door de rotskliffen en mooie gouden zandstranden van de noordelijke kust. 
Het landschap is adembenemend en het onmisbare hoogtepunt van de dag is een stop 
aan Smoo Cave, de grootste opening in een kalkstenen grot. Smoo Cave ligt ten oosten van 
het dorpje Durness. Het gat waar het water uit spuit en de waterval kan je zien vanaf een 
observatiepunt boven de grot. Overnachting in de omgeving van Thurso. 
Dag 10: Thurso - Orkney
Ongeveer 20 km ten noorden van het Schotse vasteland en gescheiden door de Pentland 
Firth, liggen de Orkney Islands, een fascinerende archipel van 70 eilanden met ongeveer 
21000 bewoners. Het spectaculaire landschap dat elk uur anders lijkt te zijn door de in-
tensiteit en de verandering van het licht, de geschiedenis van de Orkneys, de natuur en 
de cultuur zorgen voor unieke ervaringen. Neem in de voormiddag de ferry van Scrabster 
naar Stromness en maak een rondrit over het eiland met een bezoek aan Maes Howe, een 
neolithische grafsteen van voor 2700 voor Chr. Overnachting op de Orkney Islands.

Dag 11: Orkney - Thurso - Caithness (105 km)
Breng wat tijd door in Stromness, een zeer pittoreske stad, in het neolithische dorpje Skara 
Brae, aan de mytische Ring of Brodgar of aan de staande stenen van Stenness. Bezoek in 
Kirkwall de St Magnus kathedraal uit 1137 en Tankerness House Museum. In de vroege na-
middag neemt u de ferry terug Scrabster/Thurso. Nadien heeft u tijd om het noordoosten 
van de regio Caithness te bezoeken. U rijdt van Thurso langs Dunnet Bay, een fantastische 
boog van witte zandstranden en hoge duinen, richting Dunnet Head waar u een onge-
evenaard uitzicht hebt op de kliffen. Deze kliffen zijn de thuis van papegaaiduikers, alken, 
zeekoeten, stormvogels, drieteenmeeuwen en aalscholvers. Na de natuurbeleving kan u 
zich onderdompelen in de cultuur door een bezoek te brengen aan Castle Mey & Gardens. 
John O’Groats, is het meest noordelijke dorp van het Britse vasteland. Iets ten noorden van 
Wick vindt u de Castle Cirnigoe en Sinclair ruïnes. Dit middeleeuws fort is één van de meest 
spectaculaire bezienswaardigheden in het noorden van Schotland. Overnachting in de 
omgeving van Thurso.
Dag 12: Thurso - Tain/Dingwall/Inverness (125-185 km)
Op uw weg naar het zuiden is de eerste stop het kleine dorpje Helmsdale. Bezoek het Time-
span Museum en het Arts Centre waar u een mooi zicht krijgt op de kleurrijke geschiedenis 
van Helmsdale en omgeving. Rij verder naar Golspie waar u Dunrobin Castle en Gardens 
kan bezoeken. Het is zeer mooi gelegen in een groot park met uitzicht op zee. Het kasteel 
werd rond 1275 gebouwd. Door de eeuwen heen was dit de zetel van de graven en herto-
gen van Sutherland. Overnachting in de omgeving van Tain/Dingwall/Inverness.
Dag 13: Tain/Dingwall/Inverness - Loch Ness - Tain/Dingwall/Inverness 
Vandaag gaat u op uitstap naar Urquhart Castle aan Loch Ness, dat dateert van de 12de 
eeuw en oorspronkelijk gebouwd werd om de weg door de nauwe vallei te beschermen! 
Het grootste gedeelte van de overblijfselen dateert uit de 16de eeuw. Als u durft, kunt u in-
schepen voor een cruise op Loch Ness, vanwege zijn denkbeeldige monster het bekendste 
van alle meren. U overnacht in de omgeving van Tain/Dingwall/Inverness.
Dag 14: Tain/Dingwall/Inverness - Perth/Crieff (180-260 km)
Vandaag rijdt u langs de flanken van de Cairngorms Mountains naar het zuiden. Onderweg 

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in 3 opties waarvan de exacte gegevens be-
vestigd worden bij de reservatie.
• Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
• Hotels: verblijf in *** hotels zoals bv BW Braid Hills Hotel, Falls of Lora, Ardvasar Hotel, The 

Royal Hotel Ullapool, Pentland Hotel, Stromness Hotel, Craigmonie Hotel, Fishers Hotel ea. 
• Mix: 6 nachten in Bed & Breakfast, 6 nachten in 3* hotels en 2 nachten in een manor. 

Enkele voorbeelden van Manor stijl hotels: Melville Castle, Cringletie House, Dalhousie 
Castle, Kingsmills Hotel, Bunchrew House Hotel, Crieff Hydro Hotel en Parklands Hotel.

Prijs per persoon op basis van dubbel/triple kamer
Kamer en ontbijt  B+B 3* Hotels Mix
A: 1/4-30/4/21  1204,00 1569,00 1473,50
B: 1/5-31/5/21,1/10-31/10/21  1204,00 1698,50 1498,50
C: 1/6-30/6/21  1213,00 1772,50 1547,00
D: 1/7-31/7/21,1/9-30/9/21  1213,00 1871,00 1597,00
E: 1/8-31/8/21  1242,50  2028,50 1710,50
Toeslag single als 3de pers.  319,50 566,50 655,00
Korting 3de volw.  - 124,00 71,00
Extra nacht DBL/TRP periode A-D  62,00 107,50 -
Extra nacht DBL/TRP periode E  62,00 115,00 -
Max. 1 kind: 0-3j.: gratis, 4-12j.: -50%. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De 
extra nacht kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra 
nacht single op aanvraag.
Inbegrepen: 14 overnachtingen in kamer met ontbijt, Edinburgh 24u hop on/hop off, Three Isles 
daguitstap dag 4, ferry Mallaig-Armadale met een wagen, retourferry Thurso-Orkney met een wagen, 
een reisgids ´Schotland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, inkomgelden, niet-vermelde maaltijden. 

15-daagse autorondreis

vanaf € 1204 p.p.

Scotland, Far North & Orkney

kan u een stop voorzien in Aviemore of een whisky gaan proeven in Dalwhinnie. Wat zeker 
niet op het programma mag ontbreken is een wandeling in het Tay Forest Park. Net voor u 
Pitlochry bereikt neemt u de afslag naar Queens View, een plek aan de rivier de Tay, met een 
uitzonderlijk uitzicht op Loch Tummel. In het pittoreske Pitlochry stopt u toch zeker voor een 
stukje taart en koffie !  U rijdt verder naar Perthshire waar u overnacht.
Dag 15: Vertrek

Kirkwall

Thuso

Ullapool

Kyle of 
Lochalsh Inverness

Fort William

Oban
Stirling

Perth Dundee

Edinburgh

INBEGREPEN:
TThree Isles cruise, 

Edinburgh city hop on/hop 
off, retourferry Thurso-Orkney, 
ferry Mallaig-Armadale, een 
reisgids Schotland en een 

documentatiemap.



Prijzen per persoon op basis van een tweepersoonskamer  GBNCBB/GBNCHO
Kamer en ontbijt   B+B 3*hotels
A: 1/4-31/5/21   782,00 1104,00
B: 1/6-30/6/21   802,50 1189,50
C: 1/7-31/7/21   802,50 1231,00
D: 1/8-31/8/21   802,50 1231,00
E: 1/9-30/9/21   782,00 1157,00
F: 1/10-31/10/21   782,00 1104,00
Toeslag single   300,50 555,00
Extra nacht DBL/TRP periode A-C   62,00 107,50
Extra nacht DBL/TRP periode D   62,00 115,00
Kind 0-3j.: gratis. Max. 1 kind 4-11j. in B&B: € 430
Max. 1 kind 4-11j. in hotels: € 581 in periode A/F, € 624 in periode B, € 645 in periode C/D en € 608 in periode E.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: de prijs van de extra nacht wordt bepaald door de effectieve datum van de nacht. De extra nacht 
kan enkel een verlenging zijn op de plaatsen waar reeds overnacht wordt. Prijs extra nacht single op aanvraag.
Inbegrepen: 11 overnachtingen met ontbijt, 2,5u mountain safari, inkomticket voor Dunrobin Castle en 
Inverewe Gardens, een reisgids ´Schotland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds 
Reizen.
Niet inbegrepen: Vervoer, niet-vermelde inkomgelden, middag- en avondmalen en verzekeringen.
*Info: door de grote vraag in hoogseizoen voorzien we 2 overnachtingsplaatsen die max. 50 km uit mekaar 
liggen om u deze reis toch te kunnen voorstellen. Voor de Beauly/Dingwall regio kan het zijn dat we dan 
nog moeten uitwijken naar Dornoch, Tain, Bonar Bridge of Brora. Hierdoor is het nodig dat u soms wat moet 
schuiven met het programma. 

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten en huurwagen of met een 
van de ferry’s uit ons aanbod en uw eigen wagen. 

Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in 2 logiesmogelijkheden. De B&B’s of hotels 3* 
worden bevestigd bij reservatie en kunnen tot 20 km van de aangeduide stad liggen.
Enkele voorbeelden van 3* hotels: Fishers Hotel, Priory Hotel, The Royal Hotel Ullapool, Kyle 
Hotel, Royal Highland hotel Aviemore, Tormaukin Hotel, Golden Lion Hotel of gelijkaardig.

De North Coast 500 is meer dan 500 mijl van het beste dat de Noord-Highlands te bie-
den hebben. De route loopt van Inverness, de hoofdstad van de Highlands, via Dingwall 
naar de wilde noordkust en dan langs de Westkust terug naar Inverness. Dat is de North 
Coast 500 in het kort. Op deze route zijn er honderden dingen te zien en te doen. Of het 
nu dolfijnen kijken, bergwandelen, lokale specialiteiten proeven of relaxen op het strand 
is, het spreekt iedereen aan ! 

Dag 1: Perthshire/Pitlochry*
Langs de Forth Road Bridge met een open zicht op de Forth Railway Bridge rijdt u naar  
Perth en Scone Palace, het ouderlijk huis van de graaf van Mansfield. Afhankelijk van uw 
overnachting gaat het daarna verder naar Pitlochry, een klein gezellig stadje in de Hig-
hlands. Overnachting regio Perth/Pitlochry. 
Dag 2: Pertshire - Cairngorms – Beauly/Dingwall* (240 km)
Vanmorgen begeeft u zich naar Aberfeldy voor een Mountain Safari. Gewapend met verre-
kijkers en fototoestellen gaat u aan boord van uw Land Rover en start de trip door een, door 
weer en wind gebeeldhouwd landschap, beladen met geschiedenis, cultuur, adembene-
mende vergezichten en talloze fotomogelijkheden. Misschien hebt u geluk en duikt er een 
majestueus hert, de beroemde korhoen, een schichtige haas of een zwevende gouden 
adelaar op. Tijdens een stop aan een berghut geniet u van koffie, thee, Kenmore Shortbread 
en een scheutje Dewars Whisky. ´s Namiddags rijdt u door de Grampian Mountains en 
verder langs de zijkant van de Cairngorms Mountains via Kingussie, Aviemore en Inverness 
naar de regio Beauly/Dingwall. Inverness laat u links liggen vermits u hier naar het einde 
van de reis 2 nachten verblijft. Overnachting in regio Beauly/Dingwall.
Dag 3: Beauly/Dingwall* 
Geniet van een rustige dag op the Black Isle, een schiereiland, ten noorden van Inverness. U 
vindt er een grote verscheidenheid aan landschappen met kliffen, moerassen, stranden en 
bossen, kleine baaien met pittoreske dorpjes en dolfijnen en zeehonden die ronddollen in 
de Moray Firth. U rijdt langs de kust van het Black Isle naar Rosemarkie Beach en Chanonry 
Point met onvergetelijk zicht op Aberdeenshire. In Cromarty op de top van Black Isle kan u 
heerlijk slenteren door de straatjes en een kijkje nemen in de galerij en in de pottenbakkerij.
Dag 4: Dingwall - Dunbeath Bay - Thurso (225 km)
Op weg naar het noorden neemt u de verbazingwekkende uitzichten over de kust in u op. In 
Golspie bezoekt u Dunrobin Castle, een kasteel in Franse stijl. Verken het prachtige terrein 
en het valkenhuis en vergeet niet de obligate foto aan de mooie fontein. Maak u klaar voor 
de steile helling van Berriedale op uw weg naar het noorden! Dit is een geweldige weg om 
te genieten van het kustlandschap. Onderweg zijn er tal van uitkijkpunten. Overnachting in 
de omgeving van Thurso.
Dag 5: Thurso - Smoo Cave – Durness/Tongue* (115 km)
Op weg naar Durness passeert u heel wat mooie landelijk dorpen. Stop in Strathy en maak 
een wandeling op het strand. Het is een afgelegen plek met een kleine grot, uw fototoestel 
zal er van houden ! Bij aankomst in Tongue krijgt u een schitterend zicht op Castle Varich 
dat lijkt neergestreken op de heuvel. Als u over de brug gaat bevindt u zich in het prachtige 
kustlandschap van Talmine! Terug op de North Coast 500 rijdt u door het machtige land-
schap met Ben Loyal en Ben Hope als achtergrond en langs het fjordlandschap van Loch 
Eriboll. Net voor Durness stopt u aan Smoo Cave, een verleidelijke en mystieke kalkstenen 
zeegrot. Een bezoek is zeker de moeite waard. Heeft u ’s avonds nog wat tijd, wandel dan 
van Balnakeil Bay naar Faraid Head waar u met wat geluk papegaaiduikers ziet. Overnach-
ting in de omgeving van Durness/Tongue. 
Dag 6: Durness - Achmelvich Beach - Lochinver - Ullapool/Gairloch* (155 km)
Onderweg naar Ullapool maakt u tegen een prachtige achtergrond een fotostop aan Kyles-
ku. Daarna rijdt u na Unapool de B869 op langs Eddrachillis Bay naar Drumbeg. Als u een 
whiskyfan bent, stopt u bij de Drumbeg Stores om een fles limited edition Drumbeg Whisky 
te kopen. U vindt dit nergens anders. Van hier af wordt het landschap mooier en mooier! 
Heeft u tijd ? Sla dan net voor Stoer af richting Culkein en de Point of Stoer. U heeft er een 
onvergetelijk zicht op de Old Man of Stoer. Geniet van een stop aan Clachtoll Beach en 
Achmelvich Beach, van de mooiste stranden in de Highlands! Aan Achmelvich Bay verkent 
u een van de kleinste kastelen van Europa, bekend als Hermit’s Castle. Aan Loch Assynt 
ziet u het prachtige Ardvreck Castle, net een postkaart! Overnachting in de omgeving van 
Ullapool/Gairloch.
Dag 7: Ullapool/Gairloch* 
Tijdens deze rustdag heeft u tijd om ofwel het stadje Ullapool ofwel Gairloch te verkennen 
en naar Braemore te rijden voor een wandeling in Corrieshalloch Gorge National Nature 
Reserve. Corrieshalloch is een canyon uitgesleten werd door smeltwater van een gletsjer. 
De rivier de Droma stroomt door de canyon en vormt over een afstand van een goede 
kilometer een serie watervallen om een hoogteverschil van 100 meter te overbruggen. De 
hoogste waterval is de 45 meter hoge Measach. U heeft de keuze uit verschillende wandel-
paden langsheen de canyon met een victoriaanse hangbrug, een uitzichtspunt waar uw 
mond van open valt terwijl u geniet van het volledige spektakel van de canyon. Overnach-
ting in de omgeving van Ullapool/Gairloch.

12-daagse autorondreis

vanaf € 782 p.p.

North Coast 500 trail 

Dag 8: Ullapool/Gairloch – Inverewe Gardens - Applecross Beach - Kyle of Lochalsh (200 km)
Overnachtte u in Ullapool, dan kan u vanmorgen een stop voorzien aan de Ardessie Wa-
terfalls, een reeks watervallen die u kan zien van op een brug aan de weg naar Gairloch. 
Daarna bezoekt u Inverewe Gardens. Een groene oase in sub-tropische stijl. Deze wereld-
beroemde historische tuin is staat vol kleurrijke exotische planten van overal in de wereld. 
Vergeet in Gairloch niet te stoppen aan de Big Sands Beach waar u een mooi zicht hebt 
op Isle of Skye. Zin in wat avontuur ? Dan neemt u net na Shieldaig de kustweg naar Apple-
cross voor het zicht op de Inner Sound, en dan de Bealach Na Ba bergpas terug naar de 
hoofdweg. Dit is een weg met vele haarspeldbochten en hellingen tot 20% om van de 626 
meter in de bergen naar Applecross op zeeniveau te rijden. Overnachting in Kyle of Lochalsh. 
Dag 9: Kyle of Lochalsh - Loch Ness - Inverness (130 km)
Vanmorgen geniet u van een prachtig zicht op Eilean Donan Castle bij Dornie aan Loch 
Duich voor u verder rijdt richting Loch Ness en Urquhart Castle waar u het mooiste zicht op 
Loch Ness heeft. Geniet tijdens de rit gewoon van wat u ziet ! Overnachting in Inverness.
Dag 10: Inverness
Rustige dag om Inverness te ontdekken of een cruise op Loch Ness te maken. Ook in de 
directe omgeving van Inverness zijn er nog heel wat historische en natuurlijke bezienswaar-
digheden die de moeite waard zijn. Overnachting in Inverness. 
Dag 11: Inverness - Aviemore – Trossachs/Stirling (260 km)
Het einde van de reis nadert met een rit terug naar het Zuiden via Aviemore naar Pitlochry.  
Voorbij Pitlochry gaat u van de hoofdweg af richting Aberfeldy en Loch Tay om op verkenning 
te gaan in het Trossachs National Park. Als u eerder zin hebt in cultuur, rij dan rechtstreeks 
naar Stirling en bezoek Stirling Castle, het Wallace Monument of Bannockburn. Overnach-
ting in Stirling. 
Dag 12: Vertrek

Wat u zeker niet mag missen:
Skye: Ontdek de traumatische en fascinerende geschiedenis van het eiland in zijn 
historische kastelen, kleine dorpjes, maar ook het natuurlijke en ruige landschap.
Harris: An Clisham, de hoogste top op de Hebriden en het charmante kerkje van St 
Clement in Rodel.
Lewis: musea over het leven op de eilanden, de Callanish Standing Stones

Ferryovertochten:
• Mallaig(vasteland) - Armadale (Skye): afvaarten tussen 09.30 en 18.00, duur: 45 min.
• Uig - Tarbert (Harris): we kiezen een afvaart die goed aansluit met de ligging van de 

accommodatie.
• Stornoway (Lewis) - Ullapool: 07.00/14.00 (ma-vrij) en 07.00/15.30 (zat), 

08.00/15.00 (zon), duur: 2,5u. 
• Gelieve bij boeking uw voorkeur voor de Mallaig-Armadale en Stornoway-Ullapool 

ferries door te geven. 

B&B/Guesthouses
• Sonas B&B in Ardvasar of Greenacres Guest House in Portree/Isle of Skye.
• Seaside Villa B&B in Back of Avalon B&B in Tarbert/Isle of Lewis/Harris. 

Hotels
• Rosedale Hotel in Portree of Inn at Ardvasar in Ardvasar / Isle of Skye
• Harris Hotel in Tarbert of Borve Country House Hotel in Borve/Isle of Harris/Lewis.

De eilanden zijn een populaire vakantiebestemming geworden voor liefhebbers van de 
natuur. Ze zijn omringd door de Atlantische Oceaan, die zorgt voor de perfecte voor-
waarden om te surfen, te zeekajakken en te zeilen. Dolfijnen, walvissen en haaien zijn 
een aantal van de dieren die men vanuit een bootje of vanaf de kustkliffen kan zien. De 
eilanden zijn perfect om te wandelen, te fietsen en te vissen in diepe zeelochs.

5 of 7 dagen Skye, Harris & Lewis

vanaf € 462 p.p.

Hebridean Adventure 

Prijs 2021 per persoon voor 4 nachten inclusief ontbijt & lokale ferry´s GBHE01BB/HO
Aantal personen in 1 wagen:   B+B/guesthouses Hotels
1 persoon in single   736,00 1029,00
2 personen in dubbel   462,00 642,00
3 personen in 1 x DBL + single   482,00 698,50
4 personen in 2 x DBL   408,50 586,50
Deze reis met kinderen -12j.? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 4 overnachtingen in kamer en ontbijt, alle in het programma vermelde ferryovertochten, een 
reisgids ‘Schotland’ per dossier, documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet-inbegrepen: vervoer naar Schotland, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

5-daagse autorondreis

Vertrek: elke dag mogelijk.
Dag 1-3: Ferry van Mallaig naar Armadale(Skye). Twee overnachtingen op Isle of Skye.
Dag 3-5: Ferry van Uig naar Tarbert(Harris). Twee overnachtingen op Isle of Lewis/Harris.
Dag 5: Ferry van Stornaway(Lewis) naar Ullapool.
Gelieve uw voorkeur van overtocht door te geven bij de reservering.

Prijs 2021 per persoon voor 6 nachten inclusief ontbijt & lokale ferries GBHE02BB/HO
Aantal personen in 1 wagen:   B+B / guesthouses Hotels
1 persoon in single   977,50 1351,00
2 personen in dubbel   619,50 890,50
3 personen in 1 x DBL + single   667,50 973,50
4 personen in 2 x DBL   566,00 837,00
Deze reis met kinderen -12j.? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 6 overnachtingen in kamer en ontbijt, alle in het programma vermelde ferryovertochten, een 
reisgids ‘Schotland’ per dossier, documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet-inbegrepen: vervoer naar Schotland, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

7-daagse autorondreis

Vertrek: elke dag
Dag 1-4: Ferry van Mallaig naar Armadale (Skye). Drie overnachtingen op Isle of Skye.
Dag 4-7: Ferry van Uig naar Tarbert (Harris). 3 nachten op Isle of Harris/Lewis.
Dag 7:Ferry van Stornaway (Lewis) naar Ullapool.
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Prijs 2021 per persoon voor 7 nachten inclusief ontbijt & lokale ferries GBHE04BB/HO
Aantal personen in 1 wagen:   B+B / guesthouses Hotels
1 persoon in single   1133,50 1641,00
2 personen in dubbel   746,50 1030,50
3 personen in 1 x DBL + single   786,50 1143,50
4 personen in 2 x DBL   681,00 965,00
Deze reis met kinderen -12j.? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in kamer en ontbijt, alle in het programma vermelde ferryovertochten, 
een reisgids ‘Schotland’ per dossier, documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet-inbegrepen: vervoer naar Schotland, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

B&B/Guesthouses
• Ben Nevis GH of Fassfern GH in Fort William 
• Dunborrodale GH of Greenacres GH in Portree / Isle of Skye
• Old Shop House of Shivinish B&B / North/South Uist
• Tigh na Mara Geust House in Borve of Croit na h´Aibhne in Castlebay / Isle of Barra
• Rose Villa GH of Inversasdale B&B in Oban
• Alderdale B&B of Cloudside B&B

Hotels
• Clachaig Inn of Onich Hotel in Onich
• Inn at Ardvasar in Dunvegan of Rosedale Hotel in Portree/ Isle of Skye
• Langass Lodge of Polochar Inn in North/South Uist
• Castlebay Hotel in Castlebay/ Isle of Barra
• Argyll House Hotel in Oban of Falls of Lora in Connel
• George Hotel of Inveraray Inn in Inveraray

Ferryovertochten:
• Mallaig - Armadale(Skye): elke 30 minuten van 09.30-18.00, duur: 40 min.
• Uig (Skye) - Lochmaddy (North Uist): 09.40 en 19.30(ma/vrij), 14.00(di/zat), 09.40 

en 18.00(woe), 09.40 en 15.00(don), 09.40 en 14.00(zon), duur: 1u45 
• Eriskay (South Uist) - Ardmhor (Isle of Barra): 10.15/13.00/16.35, duur: 40 min. 
• Castlebay (Isle of Barra) - Oban (vasteland): 08.00 en aankomst 12.45, duur 4u45
• Gelieve bij de reservering uw voorkeur van overtocht door te geven. 

Maak een magische reis langs enkele van de meest romantische eilanden van Schot-
land. Elk eiland heeft een eigen verhaal en dankzij het uitstekende netwerk van ferry´s 
is transport geen enkel probleem.

Vertrek: enkel op woensdag, donderdag en vrijdag.

Dag 1: Edinburgh - Fort William/Ballachulish/Argyll
Overnachting in de omgeving van Fort William
Dag 2: Fort William - Isle of Skye 
U heeft 2 opties voor uw reis naar Isle of Skye, de ferry Mallaig-Armadale of de Skye Bridge 
van Kyle of Lochalsh naar Kyleakin. Kiest u voor de Skye Bridge om naar Skye te rijden dan 
hebt u onmiddellijk na het verlaten van Fort William een mooi uitzicht op Ben Nevis. Rijd 
in Invergarry westwaarts en bewonder de prachtige bergen van Glen Shiel. Voordat u bij 
Kyle of Lochalsh en de Skye Bridge aan komt, kunt u ook nog genieten van het beroemde 
uitzicht op Eilean Donan Castle. Overnachting op het Isle of Skye.
Dag 3: Isle of Skye 
Het berglandschap van de Cuillins op het eiland Skye mag tot de mooiste van Schotland 
worden gerekend. Rij naar Elgol, vanwaar u een prachtig uitzicht op de Cuillin-heuvels heeft. 
Bezoek Armadale Castle Gardens en het Museum of the Isles. Ontdek de traumatische en 
fascinerende geschiedenis van het eiland in zijn historische kastelen, kleine dorpjes, maar 
ook het natuurlijke en ruige landschap. Overnachting op het Isle of Skye.
Dag 4: Isle of Skye - North Uist
Ferry van Uig (Isle Of Skye) naar Lochmaddy (North Uist). North Uist en South Uist zijn 
prachtige eilanden met landerijen, ambachtelijke ateliers en galerijen. Bezoek in Balranald 
op North Uist het gevarieerde en ongerepte natuurreservaat van de Royal Society for the 
Protection of Birds. Het oostelijke deel van South Uist is met heide begroeid, met talloze 
meren en een grillige kustlijn. Vooral het westelijk gedeelte is bewoond. Hier vindt u ook de 
eindeloze zandstranden. Overnachting op North of South Uist.
Dag 5: South Uist - Barra
Ferry van Eriskay (South Uist) naar Ardmhor (Barra). Een dagje om het eiland Barra te ver-
kennen, beroemd voor zijn luchthaven waar het strand dienst doet als landingsbaan. Barra 
is ook bekend vanwege Kisimul Castle, een van de oudste kastelen van Europa, dat nog 
nooit in handen van de vijand is gevallen. In Barra neemt u de veerboot naar Oban op het 
vasteland. Overnachting op Barra.
Dag 6: Barra - Oban
Ferry van Castlebay (Barra) naar Oban (vasteland). Overnachting in de omgeving van Oban.
Dag 7: Oban - Drymen, Loch Lomond
Loch Lomond en Trossachs National park was het eerste nationale park van Schotland. Het 
bestrijkt 1865 km² en hier vindt u ook het grootste meer van Schotland. Overnachting in de 
omgeving van Loch Lomond.
Dag 8: Terugreis.

8-daagse autorondreis

vanaf € 747 p.p.

Dreaming of the Islands

Prijs 2021 per persoon voor 5 nachten inclusief ontbijt & lokale ferries
Aantal personen in 1 wagen:   B+B / guesthouses Hotels
1 persoon in single   880,00 1279,00
2 personen in dubbel   580,00 821,50
3 personen in 1xDBL+single   577,50 872,00
4 personen in 2 x DBL   502,50 745,00
Deze reis met kinderen -12j.? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 5 overnachtingen in kamer en ontbijt, alle in het programma vermelde ferryovertochten, 
een reisgids ‘Schotland’ per dossier, documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet-inbegrepen: vervoer naar Schotland, niet-vermelde maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Wat je zeker niet mag missen:
• Harris: An Clisham, de hoogste top op de Hebriden en het charmante kerkje van 

St Clement in Rodel.
• Lewis: musea over het leven op de eilanden, de Callanish Standing Stones
• North & South Uist: prachtige eilandjes met landerijen, ambachtelijke ateliers en 

galerijen
• Barra: Noorse legenden en Keltische mystiek, schitterende stranden en heuvels.

B&B/Guesthouses
• New Haven B&B in Scalpay of Seaside Villa in Back/Isle of Harris/Lewis (2n) 
• Kilvale B&B in Daliburgh of Shivinish B&B in Grimsay/ North/South Uist (2n)
• Croit na h´Aibhne in Borve of Tigh Na Mara Guesthouse in Castlebay/ Isle of Barra 

(1n)

Hotels
• Harris Hotel in Tarbert / Isle of Harris of Borve House Hotel in Borve / Isle of Lewis (2n)
• Langass Lodge in Locheport of Polochar Inn in Polochar / N/S Uist (2n)
• Castlebay Hotel / Isle of Barra (1n)

Ferryovertochten:
• Ullapool (vasteland) - Stornoway (Isle of Lewis): 10.30/17.30 (ma-vrij), 10.30/19.00 

(zat) of 11.30/18.30 (zon) (overtocht = 2,5u)
• Leverburgh (Harris) - Berneray (North-Uist): afvaarten afhankelijk van de getijden en 

worden bevestigd bij boeking. 
• Eriskay (South Uist) - Ardmhor (Isle of Barra): 10.15/13.00/16.35
• Castlebay (Isle of Barra) - Oban (vasteland): 07.55 en aankomst 12.40
• Wijzigingen in de uren zijn mogelijk. 
• Gelieve bij de reservering uw voorkeur voor de ferryovertocht te vermelden. 

Meer dan 6000 jaar geschiedenis is te zien in de archeologische bezienswaardighe-
den van de eilanden, zoals de “standing stones” en de nederzettingen uit de ijzertijd, 
die bijdragen aan het Gallische erfgoed dat nu nog steeds bruisend en levendig is. 
Bezoekers kunnen genieten van de traditionele muziekfestivals, ceilidhs en kunst van 
de Hebriden. Of ze kunnen rondsnuffelen bij het Genealogy Research Centre op Harris, 
dat een fascinerend inzicht geeft in veel beroemde clans.

Lewis, Harris, North & South Uist en Barra.

Vertrek: enkel op dinsdag, woensdag of donderdag.
Dag 1-2: Ferry van Ullapool naar Stornaway (Isle of Lewis). 
Twee overnachtingen op Isle of Lewis of Isle of Harris.
Dag 3-4: Ferry van Leverburgh (Harris) naar Berneray (North Uist). 
Twee overnachtingen op Isle of North/South Uist.
Dag 5: Ferry van Eriskay naar Ardmhor (Barra). 
Eén overnachting op Isle of Barra.
Dag 6: Ferry van Castlebay op Isle of Barra naar Oban.

6-daagse autorondreis

vanaf € 580 p.p.

Lewis, Harris, North/South Uist & Barra
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Kyle of 
Loohals

Barra

South Uist

Leverburg
Lochmaddy

Fort William

Oban
Sale

Glasgow Edinburgh

INBEGREPEN:
plaatselijke ferry´s,  

een reisgids Schotland en  
een documentatiemap

INBEGREPEN:
alle plaatselijke ferry´s,  

een reisgids Schotland en  
een documentatiemap
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In Denemarken vindt u 10.000 km aan bewegwijzerde fietsroutes, meer 
dan 140 golfbanen, veel uitgestrekte natuurgebieden voor frisse wande-
lingen, een ruime keuze aan schoon viswater en nog veel meer. Bij een 
café wat drinken en uitgebreid shoppen. Grote warenhuizen en boetiek-
jes, eetgelegenheden voor ieders portemonnee en smaak. De Deense 
grote steden bieden bijna 24 uur mogelijkheden aan, gegarandeerd het 
hele jaar door. Een korte of lange gezinsvakantie in Denemarken is altijd 
een succes. Gezinnen ontdekken steeds weer, dat dit vriendelijke land 
van alles te bieden heeft voor jong en oud. Denemarken is hèt land om 
op adem te komen en om er te genieten van het leven en de vrije tijd. 
Hier kunt u de haast en de dagelijkse stress overwinnen en vergeten. 
Denemarken biedt veel afwisseling naast rust, ruimte en natuur. Cultuur 
met een grote letter en cultuur met een kleine letter. Grote en kleine eve-
nementen. Denemarken heeft het allemaal. Het culturele leven van Dene-
marken is rijk en gevarieerd en elke stad heeft veel te bieden.

Valuta
De munteenheid in Denemarken is de Deense Kroon DKK die onderver-
deeld is in Øre. Er zijn munten van 50 øre en 1, 2, 5, 10 en 20 kronen in 
omloop. Naast deze munten zijn er bankbiljetten van 50, 100, 200, 500 
en 1000 kronen.

Tijdzone
Er is geen tijdsverschil tussen Denemarken en België. Ook de zomer- en 
wintertijd gaan op dezelfde dag in.

Klimaat
Denemarken heeft een vrij mild klimaat met aangename zomers en zach-
te winters. Het is goed te vergelijken met de weersomstandigheden in 
België. Denemarken ligt op het Europese grensvlak van wat koude winters 
en hete zomers heet. Gemiddeld genomen is het er iets kouder dan in 
België en ligt er vaker sneeuw. De warmste maand van het jaar is door-
gaans juli, waarin de temperatuur gemiddeld tussen de 15°C en 16,5°C 
schommelt. De hoogste temperaturen komen voor in Jutland op plaatsen 
waar de zee het verst weg is.

DENEMARKEN
LIEFLIJKE 

SCHOONHEID

Noord-Jutland.  
Wie nog wil baden in ruimte, 

kan terecht in het noorden van 
Jutland. Brede zandstranden, inte-
ressante beziens-waardigheden 

en de mooie streek rond de 
Limfjord is ideaal voor wa-

tersportliefhebbers.

West-Jutland.
Een prima gebied voor 

een gezinsvakantie met 250 
km kust met mooie brede witte 

zandstranden en in het binnenland 
nog veel stille plekjes. West-Jutland 

heeft veel andere attracties en 
musea zoals op het gebied van de 

Vikingen, die in dit gebied een 
belangrijke rol hebben 

gespeeld.

Het noorden van Seeland 
is een populair vakantiegebied. 

Op korte afstand van Kopenhagen 
valt hier onder meer te genieten van 

intieme badplaatsen en mooie kastelen. 
Landschappelijk gezien heeft West-Seeland 

één van de mooiste en meest impone-
rende landschappen van Denemarken. 

Zuid-Seeland wordt gekenmerkt door 
veel groen, talrijke goede stranden 

en interessante stadjes.

Billund
Thuisstad 

van Legoland 
©Billund

De gemoedelijke 
hoofdstad Kopenha-

gen is een havenstad vol 
charme en cultuur. Geniet van 

het unieke Tivoli, het uitgaansleven 
rond Nyhavn. Kopenhagen is ook 
de shoppingstad bij uitstek. Hier 

vindt u namelijk de langste 
winkelstraat van Europa, 

genaamd Strøget.

Funen 
biedt met de bijbe-

horende eilanden, Langeland 
en Ærø, volop mogelijkheden voor 

een romantische vakantie in de ‘tuin 
van Denemarken’. Het heuvelachtige 

landschap leent zich goed voor uitdagende 
fietstochten. In Odense, de geboorteplaats 

van Hans Christian Andersen, zijn veel 
herinneringen aan de bekende sprook-

jesschrijver te vinden. In de oude 
havenstadjes kunt u genieten 

van een maritieme 
sfeer.
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Prijzen per persoon voor de rondreis met eigen wagen DERR002
Kamer en ontbijt in 3* of 4* hotels    1/4-31/10/21
Dubbel    736,00
Single met auto    1234,00
Single zonder auto    1036,00
Prijs kind -2j. (zonder babybed)    gratis
Max. 1 kind 2-11j.    319,00
3de volw. in triple    574,00
Half pension volw. (niet in Maribo)    357,00
Half pension kind (niet in Maribo)    182,50
Wenst u het verblijf in Holte te vervangen door een verblijf centrum Kopenhagen? Vraag een offerte.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 8 overnachtingen in 3* of 4* hotels in kamer en ontbijt, een reisgids “Denemarken” 
per dossier, een documentatiemap, ferryovertocht Rödby-Puttgarden, taksen, bijdrage Garantiefonds 
Reizen en BTW.  
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

De hoogtepunten van het land passeren hier de revue. We rijden over het schiereiland 
Jutland en bezoeken de eilanden Fyn en Sjaelland. Hoogtepunt van de reis zal zeker 
Kopenhagen worden. De reis sluiten we af met de overtocht van Denemarken naar 
Duitsland.

Dag 1: Brussel-Esbjerg (890 km)
Esbjerg is de vijfde grootste stad van het kleine koninkrijk en de haven van Esbjerg is de 
grootste haven aan de Deense westkust. We raden een bezoek aan het visserij- en scheep-
vaartmuseum aan. De stad staat echter vooral bekend om de 9 meter hoge sculpturen 
“Mennesket ved havet” (Mensen aan Zee), die zich tegenover het museum bevinden. Over-
nachting in Esbjerg.
Dag 2: Esbjerg – Aalborg (265 km)
Langs de fascinerende westkust en de Ringkøbing Fjord naar Struer. Het Struer Museum is 
een aanrader. Hier kunt u de ontwikkeling van het West-Jutlandse economische wonder, 
Bang & Olufsen, ontdekken. In het gebied Thy, tussen de Noordzee en de Limfjord, kunt u 
het effect van de sterke westenwind zien. Overnachting in Aalborg. 
Dag 3: Aalborg - Skagen - Aalborg (220 km)
Ga vandaag zeker op uitstap naar Skagen, een kleine en populaire badplaats op het uiterst 
Noordelijke puntje van Denemarken. Smalle straatjes, gezellige winkels en een fantastische 
haven wachten u hier. Ten noorden van Skagen vindt u de vlakke landtong Grenen. Een 
unieke belevenis is de rit met de “Sandormen” (zandworm) aan het einde van Grenen. Van 
1870 tot 1900 was Skagen een ontmoetingsplaats van vele kunstenaars, de resultaten zien 
we in het Skagen Museum, dat u zeker niet mag missen. Overnachting in Aalborg.
Dag 4: Aalborg – Odense (265 km)
In Århus bezoekt u het openluchtmuseum “Gamle Byen” (de oude stad). Dit is een levend 
museum met talloze historische gebouwen uit de stad Århus. Aansluitend raden we aan 
om te gaan lunchen aan de rivier Å, in het centrum van dit gezellige stadje. Door een 
glooiend landschap rijdt u verder naar Kolding, bekend van het Kasteel Kolding. Vervolgens 
rijdt u de brug naar het eiland Fyn over en bereikt u al snel Odense. Dit is één van de oudste 
steden in Noord-Europa. Het is de Bisschopzetel sinds 1020, Knut de Heilige werd in 1086 
in de St. Albani kerk vermoord. Odense werd daardoor een pelgrimsoord met verschillende 
kerken en kloosters. De binnenstad heeft nog een aantal typisch Deense vakwerkhuizen. De 
stad is echter het meest bekend als de woonplaats van de Deense schrijver Hans Christian 
Andersen (1805-1875). Overnachting in Odense. 
Dag 5: Odense (58 km)
Vandaag maakt u een uitstapje naar het prachtige Egeskov Kasteel. Het is een uniek Re-
naissance-slot uit 1554 met een romantische tuin uit de 18e eeuw. Piet Hein (architekt en 
schrijver) bouwde hier een doolhof met een lengte van 1,3 km. In het midden staat een 17 
meter hoge toren. Er is een automobielmuseum met tentoonstelling over auto‘s, motoren 
en vliegtuigen. Overnachting in Odense.
Dag 6: Odense – Kopenhagen/Holte (156 km)

’s Morgens heeft u nog wat tijd voor een wandeling door Odense. Daarna rijdt u naar de 
brug over de Storbelt en bereikt u het eiland Sjaelland. Onderweg naar Kopenhagen is een 
bezoek aan het Vikingschip Museum in Roskilde een aanrader. Ook de domkerk met de gra-
ven van de Deense koningen en koninginnen is een bezienswaardigheid. Misschien heeft 
u ’s avonds nog zin om het Tivoli Amusementspark in Kopenhagen te bezoeken. U vindt hier 
ook tien verschillende restaurants. Overnachting in Holte, ongeveer 20km van Kopenhagen. 
Dag 7: Kopenhagen
Vandaag staat in het teken van Kopenhagen. Een prachtige stad gelegen aan de Køge 
Bocht en het Øresund. In de direkte omgeving van Kopenhagen wonen 1,7 miljoen men-
sen. De stad werd in 1167 door de bisschop Absalon gesticht en behoort tot de gezelligste 
steden van Europa. Enkele bezienswaardigheden zijn het Rådhusplads – een groot plein 
in het centrum van de stad. Hier bevindt zich het Raadhuis uit 1905. De belangrijkste win-
kelstraat van Kopenhagen is de Strøget. Nyhavn is de oude haven die omringd wordt met 
pittoreske huizen. Breng zeker ook een bezoek aan de ronde toren – Rundetårn uit 1642. 
De weg naar boven is breed genoeg voor een paard en wagen. Het werd gebouwd in 
opdracht van de Deense Koning Christian IV als observatorium. Ook het Koninklijke Paleis 
van de Deense Koningin Margarethe, het nabijgelegen beeldje van de beroemde kleine 
zeemeermin Den lille Havfrue en de Giffeonfonteinen zijn een bezoekje waard. Overnach-
ting in Holte, ongeveer 20km van Kopenhagen.
Dag 8: Kopenhagen-Maribo (135 km)
´s Ochtends heeft u ook nog tijd om de stad of een museum te bezoeken. Namiddag 
vertrekt u in zuidelijke richting naar Maribo voor een laatste Deense overnachting in Maribo. 
Dag 9: Maribo-Brussel (735 km)
Na het ontbijt rijdt u naar de Deense havenstad Rödby (20 km) en neemt hier de veerboot 
van 9u45 naar Puttgarden in Duitsland. Na aankomst om 10u30 verder over de Duitse 
autosnelwegen terug naar België.

9-daagse autorondreis

vanaf € 736 p.p.

Dwars door Denemarken
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Prijzen per persoon voor de rondreis met eigen wagen DERR001
Kamer en ontbijt in 3* en 4* hotels    1/4-31/10/21
Dubbel    674,00
Single met auto    1131,00
Single zonder auto    931,00
Prijs kind -2j.(zonder babybed)    gratis
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer van de ouders    288,00
3de volw. in triple    516,00
Half pension (niet in Ribe): 233/volw en 116/kind 2-11j.
Toeslag voor een hotel in Kopenhagen centrum op dag 5+6: € 135 per persoon in een dubbel en € 
165 per persoon in een single.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 6 overnachtingen met ontbijt, ferryovertocht Rodby-Puttgarden met wagen, een reisgids 
“Denemarken” per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW.
Niet inbegrepen: vervoer, overige maaltijden, inkomgelden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis is bedoeld om met uw eigen wagen te doen. 

Accomodatie
Tijdens deze reis verblijft u in goede 3/4 sterren hotel zoals bv Scandic Olympic Esb-
jerg, Radisson Blu HC Andersen Odense, Comwell Holte, Milling Hotel Sopark Maribo 
of gelijkaardig.

Tijdens deze rondreis ontdekt u een pracht aan kastelen, leert u alles over de sprookjes 
van Hans Christian Andersen en ontdekt u de wondere wereld van de Vikingen. Verblijven 
doet u in charmante, goed gekozen hotelletjes.

Dag 1: Brussel-Ribe (830 km)
Via de Duitse autosnelwegen rijdt u naar Hamburg en door het lieflijke lanschap van Slees-
wijk-Holstein bereikt u de Deense grens en Ribe. U verblijft 2 nachten in het oudste hotel 
van Denemarken, het karakterhotel Dagmar in het centrum van Ribe. Dit fijne hotel heeft 50 
kamers die allen individueel ingericht zijn. Geniet van het goede restaurant, het aangena-
me zonneterras en een heerlijke nachtrust. 
Dag 2: Ribe
Ontdek Ribe, een middeleeuws dorp waar u compleet ondergedompeld wordt in de tijd van 
de Vikingen en de middeleeuwen. In Ribe kan je rondwandelen in straten met kasseistenen 
en lemen huizen waar je de dwarsbalken nog kan zien en genieten van de atmosfeer, 
de gezellige cafés en de speciale winkeltjes. Heel Ribe is een beleving op zich. Bezoek de 
Domkirke, Ribe Slot, het Vikingen Museum en het Ribe Vikingencentrum  
Dag 3: Ribe – Fåborg (150 km)
Vandaag gaat u van het vasteland naar Fyn, één van de grotere eilanden in Denemarken. 
De grootste stad is hier Odense. Dit is de stad waar de beroemde schrijver Hans Christian 
Andersen vandaan komt. Zijn huis en eigen museum kan u nog bezoeken. Ook kunt u sa-
men met hem op de foto. Zijn standbeeld staat bij het Radisson Blu Hotel H C Andersen en 
hij zit daar 24 uur per dag op een bankje. U overnacht echter in het zuiden van het eiland 
aan de Fåborg fjord.
Dag 4: Egeskov Slot (50 km)
Op de vrije dag raden we u een bezoek aan Egeskov Slot aan. Hier moet u echt een hele 
dag voor uittrekken. Het is in prive-bezit en biedt u, behalve een prachtige tuin, een aantal 
musea aan. Zo vindt u er een automobielmuseum, een motormuseum, een reddingsmuse-
um, een paard-en-wagen museum, een poppenmuseum, een smederij en een ouderwets 
kruidenierswinkeltje. Maar u kunt ook het slot en de tuin bezoeken. Het museum opent op 
30 april weer haar deuren. 
Dag 5: Fåborg – Holte (bij Kopenhagen) (200 km)
Vandaag rijdt u via de Sorebeltbrug (tol) naar het eiland Sjaelland. Onderweg kunt u het 
Vikingmuseum in Roskilde gaan bezoeken. In het noorden van Sjaelland vindt u overigens 
drie mooie kastelen: Frederiksborg Slot, Kronborg Slot (in Helsingør) en het Fredensborg Slot. 
Deze drie kastelen behoren tot de mooiste in Denemarken. Niet alle kastelen kunnen van 
binnen worden bekeken, maar de tuinen er om heen mogen er ook wezen. Het Kronborg 
Slot is een slot waar de Deense tol betaald moest worden. Het had dus een militaire functie. 
Het Fredensborg Slot en Frederiksborg Slot zijn (voormalige) koninklijke kastelen. Op de 
websites vindt u informatie over de openingstijden van deze kastelen. 2 overnachtingen in 
Holte, even ten noorden van de hoofdstad Kopenhagen.
Dag 6: Kopenhagen (40 km of openbaar vervoer)
Deze vrije dag kan u in Kopenhagen doorbrengen. Daar staat o.a. het Amalienborg Slot 
(koninklijke paleis) en het Rosenborg Kasteel met de Deense Kroonjuwelen. De stad Kopen-
hagen heeft een rijk verleden. Maakt u ook eens rondvaart door de kanalen en de haven 
van Kopenhagen.

7-daagse autorondreis

vanaf € 674 p.p.

Het land van kastelen, Vikingen 
en sprookjes

DenemarkenDenemarken
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Dag 7: Kopenhagen - Rodby (175 km) en Puttgarden-Brussel (750 km)
U kunt u reis verlengen met een overnachting in Kopenhagen of een extra nacht in Holte. In-
dien niet, rijdt u vandaag via de ferryovertocht Rodby-Puttgarden en Duitsland terug naar huis.

Copernhagen
Fäborg

Tonder

Rodbyhaun

Odense

Esbjerg

Maribo

Skorping

INBEGREPEN:
een reisgids Denemarken en  

een documentatiepakket.

INBEGREPEN:
reisgids Denemarken en  
een documentatiepakket.
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Prijzen per persoon voor de rondreis  DENTAC1
Vertrekdag   Dubbel Single
A: 15/5-20/9/21   1043,00 1555,00
Max. 1 kind 10-11 jaar: € 622. 3de volw. op de kamer: € 959. 2u strandzeilen: € 132 pp
Deze reis is niet geschikt voor kinderen -10 jaar.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen 10-12j. in 1 kamer? Vraag een offerte. 
Opmerking: voor het fietsen en kajakken wordt er ter plaatse een waarborg gevraagd. Brengt u 
fietsen en kajaks onbeschadigd en tijdig terug binnen dan krijgt u de waarborg terug. 
Inbegrepen: 8 overnachtingen in hotels in kamer en ontbijt, ferryovertocht Rödby-Puttgarden, 2u huur 
kajak, parking + ticket bostoren, ferryticket + 1 dag fietshuur Ærø, boottocht Silkeborg, een reisgids 
“Denemarken” per dossier, een documentatiemap, taksen, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW.  
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en activiteiten, niet-vermelde maaltijden, 
parkeergelden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen(zeker aangeraden bij deze sportieve reis).

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in goede 3 sterren hotels zoals bv WakeUp Copenhagen, 
BW Plus Hotel Svendborg en Hotel Tonderhus of gelijkaardig.

Voor liefhebbers van een actieve vakantie of families met tieners die graag wat cultuur 
met activiteiten afwisselen is de Active Denmark rondreis de ideale reis. Wandelen door 
de bomen, kajakken in centrum Kopenhagen, fietsen op het eiland Ærø en strandzeilen 
op het eiland Romø. Tussendoor geniet u van een bezoek aan Kopenhagen, Aarhus, 
Svendborg en misschien hier en daar een kasteel of aan het vikingdorp in Ribe. Alle ac-
tiviteiten zijn haalbaar voor iedereen met een gemiddelde conditie, het blijft uiteindelijk 
nog altijd vakantie voor iedereen. 

Dag 1: Rødby - Kopenhagen (240 km)
Na aankomst met de ferry in Rødby rijdt u noordelijk door Loland en Zeeland richting Kopen-
hagen. Afhankelijk van uw ferry kan u afbuigen naar het eiland Møn bekend om zijn steile 
witte kliffen. Rij naar Møns Klint en wandel naar de voet van de kliffen waar u verrast wordt 
door het contrast tussen de zee en de kliffen. Overnachting in Kopenhagen. 
Dag 2: Kopenhagen
Vandaag ontdekt u Kopenhagen, eerst te voet maar in de namiddag van op het water en 
per kajak. Peddelen op de kanalen van Kopenhagen is een unieke manier om een stad te 
verkennen. Daarna heeft u nog tijd om het gezellige avondleven en de restaurantscene van 
Kopenhagen uit te proberen. 
Dag 3: Kopenhagen -  Rønnede - Svendborg (195 km)
Vertrek niet te laat en rijdt terug naar het zuiden naar Rønnede. Onderweg kan u een kijkje 
nemen in Roskilde, de oude viking stad. In Rønnede wacht u een ervaring vergelijkbaar met 
fietsen door de bomen. Maar hier gaat u wandelen. De 45 meter hoge bostoren ligt in het 
Gisselfeld Klosters woud en biedt een uitzicht van 356° over het prachtige Zuid-Zeeland. De 
toren is gebouwd in staal en eik. De wandeling naar de toren en terug is ongeveer 3,2 km 
en we raden aan minimum 2 uur te voorzien. Bent u vroeg vertrokken kan u ook een kijkje 
nemen bij het klimparcours. Daarna rijdt u over de Storebaelt brug naar het eiland Funen of 
Fyn in het Deens. Overnachting in Svendborg. 
Dag 4: Svendborg - Ærø
Na een overtocht van Svendborg naar Ærøskøping op het eiland Ærø verkent u dit heerlijke 
eiland per fiets. Geniet van de prachtige stranden, de gezellige kleurrijke dorpjes en terras-
jes, zorg alleen dat u op tijd de ferry terug neemt. Overnachting in Svendborg.
Dag 5: Svendborg - Århus (185 km)
U gaat op weg naar het schiereiland Jutland en de tweede grootste stad van Denemarken, 
Århus. Tijdens uw verblijf in Århus kan u het culturele verbinden met het actieve. Vandaag 
bezoekt u één van de musea die u zeker moet gezien hebben bv het museum van de 
archeologie in Moesegard of het ARos museum van moderne kunst waarbij u boven op het 
dak kan gaan en genieten van het panorama. 
Dag 6: Århus - Silkeborg - Århus (90 km)
´s morgens slentert u door deze mooie stad en geniet u van de sfeer. Tegen de middag rijdt 
u naar Silkeborg, in het merengebied, waar u inscheept voor een fijne boottocht gevolgd 
door een wandeling door het bos. Na de terugvaart heeft u tijd voor een terrasje in Silkeborg 
voor u terugrijdt naar Århus. Overnachting in Århus.
Dag 7: Aarhus - Ribe - Tønder (175 km)
Vertrek vanmorgen op tijd zodat u onderweg een bezoek kan brengen aan Ribe en aan 
het vikingen dorp. Tønder is het oudste marktstadje van Denemarken, het staat bekend om 
zijn unieke huisjes met erkerramen. Vanuit Tønder bereik je gemakkelijk het kleine stadje 
Møgeltønder, dat bekend staat om zijn mooie straatjes en het Schackenborg kasteel, waar 
Prince Joachim van Denemarken en zijn familie woont. Overnachting in Tønder.  
Dag 8: Tønder - Rømø - Tønder (90 km)
Vandaag kiest u voor rust voor de terugreis of voor een optionele en speciale activiteit. Op 
de oneindige stranden van het eiland Rømø krijgt u dan een initiatie in het strandzeilen. De 
stranden van Rømø lenen zich perfect voor dit 2u durend plezier. Kan enkel indien geboekt 
direct bij de reservering van uw reis. Rømø is met een brug verbonden met het vasteland en 
ligt op 45 km van Tønder. Overnachting in Tønder.
Dag 9: vertrek 

9-daagse autorondreis

vanaf € 1043 p.p.

Active Denmark

Denemarken

Ruimte, frisse lucht, inspirerende cultuur en tal van opwindende en in-
teressante activiteiten. Overweldigende natuur. Een zee van ruimte. On-
telbare meren. Uitgestrekte naaldbossen. Frisse lucht. Een aangenaam 
zomerklimaat. Midzomernacht. Een kustlijn van 4500 km. Hip Helsinki.  
Een eldorado voor visser, watersporter, vogelaar of liefhebber van een 
actieve vakantie. Heerlijk zweten in de sauna. En voor de fijnproever een 
culinair paradijs. Finland wordt ‘het land van de duizend meren’ genoemd 
maar in werkelijkheid zijn er ongeveer 187.000 meren.

Tijdzone
In Finland is het, winter en zomer, een uur later dan in België.

Het Finse weer
Finland is het land van ijs, sneeuw, vorst en donkere nachten, maar ook 
het land van meren, lange dagen zonder zonsondergang en tropische 
temperaturen. Finland heeft een landklimaat waar de zuidwestelijke wind 
overheerst en de invloed van de warme golfstroom op de Atlantische Oce-
aan nog steeds merkbaar is. 

Valuta
Finland maakt deel uit van Europa en de eurozone waardoor de lokale 
munt de euro is.

FINLAND
MACHTIGE  
WEIDSHEID

©
 V

is
it 

Fi
nl

an
d

Copernhagen
Fäborg

Tonder

INBEGREPEN:
ferry Puttgarden-Rødby,  

ticket wandelen door de bomen, 
kajakken, ferry/fietshuur,  

cruise & wandeling, een reisgids 
Denemarken en  

een documentatiemap
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Prijzen per persoon voor de rondreis in 8 dagen FIRR003
Kamer en ontbijt     1/5-30/9/21 
Tweepersoonskamer    444,00
Single    754,00
Kind 2-11j.    210,00
Toeslag half pension kind 2-11j.    112,00
3de volw. op de kamer    335,00
Toeslag half pension 6n (niet in Levi)    223,00
Kind -2j. gratis, zonder bed. Babybed op aanvraag.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in 3* of 4*-hotels met ontbijt, ticket voor het Siida museum en voor 
het Arktikum, een reisgids ´Finland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds 
Reizen en btw.
Niet-inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten Brussel/Rovaniemi/Brussel en 
een huurwagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in een mix van degelijke 3/4 sterren hotels zoals Scandic 
Pohjanhovi, Lapland Hotel Riekonlinna, Break Sokos Hotel Levi of gelijkaardig

Een autorondreis in het noorden van Finland doorheen de Lapse wildernis. Deze rondreis 
laat je vooral kennismaken met de natuur van Laps Finland, de meren en de heuvels. 
Rond midzomer (21 juni) gaat de zon er gedurende enkele weken niet onder en blijft 
het 24 uur licht. In Utsjoki, helemaal in het noorden, blijft het zelfs 2 maanden lang licht.

Dag 1: Verblijf in Rovaniemi 
Aankomst in de vooravond in Rovaniemi. Overnachting in Rovaniemi.
Dag 2: Rovaniemi - Saariselkä (303 km)
Ten Noorden van Rovaniemi volgt u de panoramische weg 962 richting Saariselkä en Ivalo. 
Halverwege komt u aan een afslag naar Luosto en Pyha. Lunch misschien in Luosto dat 
tussen de voor Finland hoge Pyhätunturi (515 m) en de Luostotunturi (540) ligt. Bezoek 
daarna de amethistmijn van Luosto. Daarna vervolgt u uw weg naar Saariselkä. Overnach-
ting in Saariselkä. 
Dag 3: Saariselkä (170 km)
Saariselkä ligt in de heuvels nabij het Urho Kekkonen National Park. Bezoek tijdens uw ver-
blijf in Saariselkä zeker het Siida Museum aan het Inari meer. Dit moderne, interactieve 
museum leert u alles over de Sami en Lapland.  Een van Finland’s mooiste panoramische 
routes (R970) volgt de Fins-Noorse grens en de rivier Teno vanuit Utsjoki naar Karigasniemi 
en verder via de R92 terug naar Inari. Overnachting in Saariselkä. 
Dag 4: Saariselkä
Vandaag kiest u misschien voor een zomerse activiteit zoals goud zoeken in een van de 
rivieren rond Saariselkä of een mooie wandeltocht door het Nationaal Park. Overnachting 
in Saariselkä. 
Dag 5: Saariselkä - Levi (235 km)
Naar Levi via een route door de wildernis van Oost-Lapland via het Lemmenjoki National 
Park, het grootste National Park in Finland waar de originele Lapse wildernis met wouden, 
heuvels en moerassen wordt geconserveerd. Overnachting in Sirkka.
Dag 6: Levi- Rovaniemi (170 km)
Vanuit Sirkka rijdt u via Korari en Pello op de Zweedse grens naar Rovaniemi. Rovaniemi ligt 
aan de samenvloeiing van de Kemijoki en de Ounasjoki rivier. Overnachting in Rovaniemi. 
Dag 7: Verblijf in Rovaniemi
Rovaniemi ligt praktisch op de poolcirkel, waar het in de zomer ‘s nachts niet donker wordt. 
Het vlakke landschap rondom de stad is het domein van de Sami en van hun rendierkud-
den. Het Arktikum is een wetenschappelijk centrum gespecialiseerd in Lapland en de Pool-
regio en een bijzonder vormgegeven museum over de cultuur van de Sami. In Rovaniemi 
woont ook de Kerstman en in Santa Claus Village kan u hem gaan opzoeken. In zijn dorp 
zijn Lapse handgemaakte kleren en inheemse specialiteiten verkrijgbaar. Overnachting in 
Rovaniemi.
Dag 8: Einde rondreis

8-daagse autorondreis

vanaf € 444 p.p.

Middernachtszon in Lapland

Finland
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Westkust 
van Vaasa tot 

Turku. Bossen, weiden, 
akkers en veel bruinge-

schilderde huizen geven 
aan dit heuvellandschap 

z’n afwisselend 
karakter.

Fins Lapland.  
Natuurlijk gekend voor 

zijn winteractiviteiten. Maar 
ook in de zomer is deze 

regio ideaal voor de 
sportievelingen.

Turku, de 
oude hoofstad 

en oudste stad van 
Finland. De kathedraal en 
het kasteel zijn spreken-

de getuigen van het 
handelskarakter van 

deze stad.

Merengebied. 
Deze regio geeft 

Finland de naam van ‘het 
land van duizend meren’. 

Het zijn er zelfs veel meer dan 
duizend. Daartussen liggen 
de mooiste plaatsjes zoals 

Kuopio en zeker Savon-
linna.

Helsinki  
is een compacte metropolis 

waar ook plaats is voor design, cul-
turele evenementen van alle genres en 
uitgebreide shopping. Het is een stad op 
mensenmaat, goed georganiseerd, vrien-
delijk en veilig. Bezoek tijdens uw verblijf 
zeker de rotskerk, het Senaats-plein, het 

marktje aan de haven, het Sibelius-
-monument en het Suomenlinna 

Seafortress. 

©
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Saariselka

Rovaniemi

Yllas

INBEGREPEN:
ticket voor het Siida museum 

en voor het Arktikum, een reisgids 
´Finland´ en een documenta-

tiemap
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Prijzen per persoon voor de rondreis in 15 dagen FIRR002
Kamer en ontbijt in 3*/4* Hotels    1/5-30/9/21
Dubbel    1179,00
Single    2035,00
3d volw.op de kamer    940,00 
Kind 2-11j.    580,00
Kind -2j.: gratis, zonder bed. Babybedje op aanvraag.
Inbegrepen: 14 overnachtingen in 3* of 4*-hotels met ontbijt, ticket voor Arktikum in Rovaniemi, een 
Helsinki Card 24u, een reisgids ´Finland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds 
Reizen en btw.
Niet-inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan u combineren met vluchten Brussel/Helsinki/Brussel en een huur-
wagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Tijdens deze reis verblijft u in een mix van degelijke 3/4 sterren hotels zoals Scandic 
Oulu Station, Scandic Pohjanhova Hotel, Clarion Hotel Helsinki, Sokos Hotels of ge-
lijkaardig.

Een 15-daagse autorondreis waarbij u kennismaakt met het zuidwesten van Finland 
met de mooie steden Tampere en Turku. Ook Lapland komt aan bod met de hoofdstad 
Rovaniemi, om terug te keren naar Helsinki via het schitterende merengebied.

Dag 1: Helsinki-Hämeenlinna (190 km)
In Hämeenlinna: Finland’s grootste bakstenen kasteel, het geboortehuis van Jean Sibelius 
en het Aulanko Park met observatietoren voor schitterende uitzichten over het Finse woud. 
Overnachting in Hämeenlinna.
Dag 2: Hämeenlinna-Tampere (75 km)
Op weg naar Tampere: de middeleeuwse stenen kerk van Hattula, het wereldbefaamde 
Iittala Glas museum en bedrijfswinkel en het Visavuori museum in Valkakoski. Overnachting 
in Tampere.
Dag 3: Tampere
Volledige dag om het industriële erfgoed van Tampere te ontdekken. De ongebruikelijke 
ligging van Tampere, op een smalle strook land tussen twee enorme meren, resulteert in 
schitterende uitzichten over het water. Tampere leeft, het is een bruisende stad met
een groot aanbod aan bezienswaardigheden en een mooie natuur niet ver van de stad. 
Overnachting in Tampere.
Dag 4: Tampere-Vaasa (240 km)
Vaasa ligt aan het smalste punt van de Botnische Golf, op slechts 80 km van Zweden en is 
de zonnigste stad van Finland! De zee met de duizenden eilandjes geven de stad de sfeer 
van een authentieke badplaats. Bezienswaardig zijn de Vaasa-kerk, de markthal
en het Pohjanmaan Museum. Een bezoekje aan het maritiem museum of de thermale 
baden mag niet ontbreken. Overnachting in Vaasa.
Dag 5: Vaasa-Oulu (320 km)
Neem de hele dag voor de tocht langs de schitterende Finse westkust met de duinen van 
Kalajoki en allerlei vissersdorpjes. Aan de monding van de Oulujoki rivier ligt het marktplein 
van Oulu mooi aan het water. Overnachting in Oulu.
Dag 6: Oulu
Oulu, de stad van de teerhandelaren, is nu een universiteitsstad met verschillende musea 
en een botanische tuin en zoölogisch museum. Een bezoek aan het openluchtmuseum 
Turkansaari mag eigenlijk niet ontbreken. Het museum is prachtig gelegen op een eiland in 
de rivier en geeft een beeld van het traditionele boerenleven. Overnachting in Oulu.
Dag 7: Oulu-Rovaniemi (224 km)
Deze stad ligt slechts enkele kilometers ten zuiden van de poolcirkel. Precies op de poolcir-
kel ligt het dorp van de kerstman, met winkeltjes en een postkantoor, waarvandaan brieven 
met speciale postzegels worden verstuurd naar kinderen over de hele wereld! Overnach-
ting in Rovaniemi.
Dag 8: Rovaniemi-Kuusamo (191 km)
Bezoek vanmorgen het Arktikum in Rovaniemi. Een modern en prachtig museum en we-
tenschappelijk centrum met een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van 
Lapland van de prehistorie tot het heden en daarnaast de bevindingen van het Arctisch 
onderzoek over de invloed van de veranderingen in de wereld op de Arctische regio.  De 
omgeving van Kuusamo is één van de laatste wildernissen van Europa met woeste onge-
repte natuur, bergen, snelstromende riviertjes, watervalletjes en duizenden meren. Over-
nachting in Kuusamo.
Dag 9: Kuusamo - Nurmes (360 km)
U reist langs verscheidene meren tot in Nurmes.  Deze stad is schitterend gelegen op een 
landtong, omgeven door 2 meren.  Hier komt u ook dicht bij de Russische grens.  Overnach-
ting in Nurmes.
Dag 10: Nurmes - Kuopio (130 km)
In Kuopio is het genieten in het openluchtmuseum midden in de stad, de markthal in Ju-
gendstil, Puijo Heuvel met observatietoren, het Orthodox kerkmuseum en een heerlijk boot-
tochtje over het meer.  Overnachting in Kuopio.
Dag 11: Kuopio - Mikkeli (165 km)
Vandaag verder naar Mikkeli, aan de rand van het Saimaa-merengebied. Deze voormalige 
garnizoensstad en oude bisschopszetel met volledig houten kerk, is een bedrijvige plaats 

geworden. Een leuke excursie is Miniland op een 5 km van het centrum. Miniland bestaat 
uit de belangrijkste Finse bouwwerken die nagebouwd werden op een schaal van 1:20. Op 
ongeveer 10 km van Mikkeli ligt het Anjan Puisto-park met duizenden planten-, boom- en 
kleine diersoorten. Overnachting in Mikkeli
Dag 12: Mikkeli - Kotka (160 km)
Via Savonlinna met zijn middeleeuws kasteel, waar in de zomer het grootste operafestival 
van Finland gehouden wordt, Kerimake met ’s werelds grootste houten kerk en Punkaharju, 
een smalle landtong tussen twee meren van ongeveer zeven kilometer lang, naar Karhula. 
Overnachting in Kotka.
Dag 13: Kotka - Helsinki (135 km)
Het openluchtmuseum op Varissaari vertelt de geschiedenis van de zeeslagen. Ook het 
Sibelius-park, het stadhuis en de Russisch-ortodoxe Nicolaaskerk moet u zeker bezoeken. 
Overnachting in Helsinki.
Dag 14: Helsinki
In Helsinki geniet u van uw Helsinki Card waarmee u recht heeft op een sightseeing tour 
met bus of boot, onbeperkt reizen met de bus, ferry naar de Suomenlinna zeeburcht, in-
gang tot de belangrijkste musea en bezienswaardigheden en kortingen op restaurants en 
winkels. Overnachting in Helsinki.
Dag 15: Vertrek

15-daagse autorondreis

vanaf € 1179 p.p.

Ronde van Finland 

Prijzen per persoon voor de rondreis in 9 dagen FIRR001
Kamer en ontbijt in 3*/4* hotels    1/5-30/9/21
Dubbel    638,00
Single    1136,00
3d volw.op de kamer    499,00
Kind 2-11j.    306,00
Kind -2j.: gratis, zonder bed. Babybedje op aanvraag.
Inbegrepen: 8 overnachtingen in 3* of 4*-hotels met ontbijt, een reisgids ´Finland´ per dossier, een 
documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en btw.
Niet-inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Transport
U kan deze rondreis combineren met vluchten Brussel/Helsinki/Brussel en een huur-
wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in een mix van degelijke 3/4 sterren hotels zoals Scandic 
Jyväskylä City, Scandic Patria, Sokos Hotel Bomba, Clarion Hotel Helsinki of gelijkaardig.

Honderden meren in alle maten en vormen vindt u in het zuiden van Finland. Daar rond 
uitgestrekte bossen, pittoreske dorpen en stadjes, niet zelden met een robuuste burcht 
of een kasteel. Romantische zielen die houden van water en natuur zijn hier zeker op 
hun plaats.

Dag 1: Welkom in Finland
Na aankomst heeft u nog een lange zomerse avond om Helsinki alvast wat te verkennen. 
Overnachting in Helsinki
Dag 2: Helsinki-Turku (165 km)
Via de Kings Road naar Turku, met onderweg Mustio Manor en de ruïnes van Raasepori
Castle. Turku ligt aan de monding van de rivier de Aura in de Oostzee, ten westen van Hel-
sinki. De stad werd gesticht in het begin van de 13e eeuw en was tot 1812 de hoofdstad 
van Finland. De grote kathedraal in de stad werd gebouwd in de vroege 13e eeuw. Het 
eveneens 13e-eeuwse kasteel, dat in 1614 werd vernietigd door een brand en in 1961 
werd hersteld, is nu een historisch museum. Turku is ook hét vertrekpunt voor boottochten 
door de schitterende eilandengroep voor de kust. Overnachting in Turku.
Dag 3: Turku-Tampere (157 km)
U rijdt door een groen landbouwgebied met stop in Nuutajärvi Glass Village. De ongebruike-
lijke ligging van Tampere, aan een stroomversnelling, de Tammerkoski, op een smalle strook 
land tussen twee meren in: Näsijärvi en Pyhäjärvi, resulteert in schitterende uitzichten over 
het water. Tampere leeft, het is een bruisende stad met een groot aanbod aan beziens-
waardigheden en een mooie natuur niet ver van de stad. Bezoek zeker de zeer mooie en 
speciale lutherse kathedraal uit het begin van de 20ste eeuw, de houten kerk uit 1824, het 
raadhuis (1890) en de Kalevakerk (1966). Overnachting in Tampere.
Dag 4: Tampere-Jyväskylä (175 km)
Bezoek aan de oude houten kerk van Petäjävesi. De regio van Jyväskylä is vooral bekend om 
de gebouwen ontworpen door Alvar Aalto. Overnachting in Jyväskylä.
Dag 5: Jyväskylä-Nurmes (275 km)
Vandaag zeker stoppen in Kuopio. Hier kan u genieten in het openluchtmuseum midden 
in de stad, de markthal in Jugendstil, Puijo Heuvel met observatietoren, het Orthodox kerk-
museum en een heerlijk boottochtje over het meer. Na een korte rit kan u langs 2 mooie 
meren rijden: Syväri en Vuotjäri en een stop maken in Nilsia. Deze stad is de perfecte uit-
valsbasis voor buitenactiviteiten zoals wandelen, mountainbiken, vissen en watersporten. 
Daarna verder naar Nurmes. Deze stad is schitterend gelegen op een landtong, omgeven 
door 2 meren. De grootste toeristische bezienswaardigheid van de stad is het in het begin 
van de 19de eeuw gebouwde Bombahuis. Het Bombahuis werd gebouwd in de traditionele 
Karelische stijl. Overnachting in Nurmes. 
Dag 6: Nurmes-Mikkeli (290 km)
Op het keerpunt van de reis rijdt u terug naar het Zuiden via Joensuu. Joensuu is de hoofd-
stad van de Finse regio Noord-Karelië. De stad ligt aan de monding van de Pielisjoki in het 
Pyhäselkä-meer. Ze werd in 1848 in opdracht van tsaar Nicolaas I gesticht en groeide al 
snel uit tot een centrum van houtverwerking. De opening van het Saimaakanaal betekende 
een verdere impuls voor de economie en Joensuu groeide uit tot één van de grootste Finse 
binnenhavens. Van daar naar Varkaus aan de oever van een verbinding tussen 2 delen van 
het Saimaa meer. Ook uw overnachtingsplaats voor vanavond, Mikkeli, ligt aan de rand van 

het Saimaa-merengebied. Deze voormalige garnizoenstad en oude bisschopszetel met 
volledig houten kerk, is een bedrijvige plaats geworden. Een leuke excursie is Miniland op 
een 5 km van het centrum. Miniland bestaat uit de belangrijkste Finse bouwwerken die 
nagebouwd werden op een schaal van 1:20. Op ongeveer 10 km van Mikkeli ligt het Anjan 
Puisto-park met duizenden planten-, boom- en kleine diersoorten. Overnachting in Mikkeli.
Dag 7: Mikkeli-Lappeenranta (123 km)
Lappeenranta is een oud kuuroord dat gesticht werd in 1649. Vandaag is de hoofdstad 
van Zuid-Karelië uitgegroeid tot een internationale universiteitsstad. Geniet van de stilte en 
de natuur aan het Saimaa meer en bezoek het historische fort, de musea, de Orthodoxe 
kerk, de winkels van ambachtslieden en de gezellige cafés. Overnachting in Lappeenranta.
Dag 8: Lappeenranta-Helsinki (220 km)
Namiddag bezoek aan Helsinki met de haven, de esplanade, de talrijke musea, het design 
district, de rotskerk, het senaatsplein en de kathedraal. Wilt u graag eens het water op? 
Maak dan een boottochtje naar Suomenlinna Sea Fortress of een rondvaart in de baai. 
Overnachting in Helsinki.
Dag 9: Vertrek
Spijtig genoeg is het tijd om afscheid te nemen van dit prachtige land.

9-daagse autorondreis

vanaf € 638 p.p.

Het land van duizend meren

FinlandFinland

© Visit Finland
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INBEGREPEN:
inkom Artikum, Helsinki Cord 24u, 

reisgids Finland en  
documentatiepakket

INBEGREPEN:
een reisgids Finland en een 

documentatiepakket.
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Reizen naar Zweden is veel gemakkelijker en goedkoper geworden in de 
afgelopen jaren. En het is niet zo ver weg als het lijkt! Het zuiden van Zwe-
den bereikt u in één dag met de auto. Tegenwoordig zelfs volledig over 
land door de bouw van verschillende bruggen. Zweden is dus dichterbij 
dan Spanje... Zweden is qua oppervlakte de derde natie van Europa. Door 
de langwerpige dunne vorm verschilt het landschap in het Zuiden sterk 
van het landschap in het Noorden. 

Valuta
De Zweedse munteenheid is de kroon (Krona mv. Kronor), vaak afgekort 
als SKR of SEK. De kroon is verder onderverdeeld in 100 öre. Er bestaan 
munten van 50 öre en 1, 5 en 10 kronen. Er bestaan biljetten van 20, 50, 
100, 500 en 1.000 kronen.

Klimaat
De gemiddelde temperaturen zijn in de zuidelijke helft van Zweden niet 
of nauwelijks lager dan in België. Wel zet het koude seizoen eerder in 
(september/oktober) en eindigt het later (april/mei) dan in de Benelux 
gebruikelijk. Het warme seizoen (mei-september) kent daarentegen meer 
zonneschijn door langere dagen, stabielere temperaturen en een geringe 
luchtvochtigheid. 

Tijdzone
Zweden kent dezelfde tijdszone als België maar in de zomermaanden is 
het er wel veel langer licht.

ZWEDEN
UITGESTREKT  

EN BOSRIJK 

Midden-Zweden 
is een regio van onge-

kende natuurpracht. En als 
kers op de taart is er de stad 
Stockholm. Neem zeker een 
duik in één van de kristalhel-
dere meren of bezoek een 

typisch landhuis.

Göteborg, de 2de 
stad van het land, is 

omgevormd tot een centrum 
van cultuur en internationale 

sportmanifestaties. Een lekkere 
Noordzeevis in één van de inno-
vatieve restaurants zal u zeker 

niet kunnen afslaan.

Malmö 
is de nieuwe 

toegangspoort tot Zweden. 
Rechtstreeks verbonden per 

brug met Denemarken is dit het 
startpunt voor vele rondreizen. Des-
ondanks is Malmö een vriendelijke 

en aangename stad gebleven 
met alle bezienswaardighe-

den op wandel-afstand 
van elkaar.

Zuid-
-Zweden is een 

regio van contrasten 
en eindeloze variaties. Hier 

woont 80 % van de Zweden 
in een glooiend landschap. De 

lange kustlijnen met kleine 
dorpjes en havens zullen 

iedereen kunnen 
bekoren.

Zweeds 
Lapland bestaat uit 

uitgestrekte landschap-
pen doorregen met puntige 
bergen. Dennenbossen met 

daartussen gletsjers.  
De oostkust is bezaaid 

met eilandjes.

Stockholm. 
Gelegen op 14 

eilandjes is deze stad 
het economisch en politiek 
centrum van Zweden. Met 

een uitstekend shopping- en 
cultuuraanbod. Er is onge-

twijfeld voor iedereen 
wat wils.



80 81

Prijzen per persoon voor de rondreis ZWRR002
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
1/5-31/10/21   707,00 1045,00
Kind -3j. (zonder babybed): gratis
Kind 3-11j. op de kamer van de ouders: € 341
3de volw. in dubbel: € 612
Toeslag Öresund tolbrug: € 37,50 per traject/per standaard gezinswagen met max. 5 personen
Inbegrepen: 8 overnachtingen in kamer en ontbijt, een ticket voor de Drottningholm cruise en inkom 
voor het kasteel, een reisgids ´Zweden´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds 
Reizen en BTW
Niet-inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten naar Kopenhagen en een  
huurwagen . In dat geval dient u de Öresund tolburg te nemen. Indien u met uw 
eigen wagen reist reserveren wij graag voor u de ferries tussen Rodby-Puttgarden. 

Accomodatie
Tijdens deze reis verblijft u in een mix van degelijke 3/4 sterren hotels zoals First Hotel 
Jörgen Kock Malmö, Quality Hotel Ekoxen Linköping, Scandic Talk Stockholm, Akers-
blad Hotel Tallberg, Clarion Hotel Post Göteborg of gelijkaardig.

De ´Lieflijk Zweden´ rondreis biedt u de mogelijkheid om zowel de natuur met zijn vele 
meren en uitgestrekte bossen, als de pittoreske dorpjes en stadjes van zuidelijk Zweden 
te verkennen. Daarnaast staan ook de steden Stockholm, Malmö en Göteborg op het 
programma. 

Dag 1: Kopenhagen – Malmö (47 km)
Via de Deense hoofdstad Kopenhagen rijdt u over de beroemde Öresundbrug naar het 
Zweedse Malmö. Malmö staat gekend voor zijn marktplaats, Lilla Torget, met oude huizen er 
om heen. Bekende gebouwen zijn het Residenset, het paleis van de voormalige regent, uit 
1720, het Raadhuis uit 1546 en de 14e eeuwse St Petri Kerk. Het stadhistorisch museum 
ligt in het slot Malmöhus, dat uit de 16e eeuw dateert. Andere interessante musea zijn: het 
Technisch Museum, het Bootmuseum en het sportmuseum in de Baltiska Hallen.
Dag 2: Malmö – Linköping (418km)
U rijdt vandaag eerst naar Helsingborg, waar u een bezoek aan het nabijgelegen kasteel 
Sofiro brengt. Dit kasteel heeft een prachtige tuin, die door diverse Zweedse Koningen in de 
loop der eeuwen is uitgebreid. Dan rijdt u door het lieflijke landschap van Zuid-Zweden naar 
Jönköping aan de oever van het Vättern-meer, een van de grootste meren van het land. 
De stad is ontstaan rondom een franciscanenklooster aan de beek Jünabäck. Zeker het 
bezoeken waard in Jönköping: de Kristinekerk, het Gerechtshof en het oude raadhuis. In het 
nabijgelegen Gränna kunt u de productie van zuurstokken bekijken alvorens u in het idylli-
sche plaatsje Linköping aankomt. ‘gamla Linköping’ wat ‘het oude Linköping´ betekent, is 
een openluchtmuseum met mooie straten, winkeltjes en een chocoladefabriek.
Dag 3: Linköping – Stockholm/Älvsjö (200km)
In Norsholm passeert u het beroemde Götakanaal. Dit kanaal werd in 1833 geopend. Het 
verbindt Göteborg met Stockholm en is 560 km lang.en heeft 65 sluizen. Norrköping heeft 
een interessant historisch museum. De slotsruïne dateert er uit het begin van de 17e eeuw. 
Verder naar Nyköping dat door het Slot Nyköpingshus wordt gedomineerd. Via Södertälje 
bereikt u Stockholm: De stad wordt wel het ’Venetië van het Noorden’ en ’stad op het water’ 
genoemd. U verblijft 2 nachten in een luxehotel buiten het centrum van de stad, maar met 
goede verbinding met het openbaar vervoer.
Dag 4: Stockholm
Geniet van deze dag om Stockholm te ontdekken. Fraaie bruggen verbinden de eilandjes 
met elkaar. Het historische deel van Stockholm is zonder twijfel ’Gamle Stan’, waar u nog de 
sfeer uit de middeleeuwen kunt proeven als u door de smalle straatjes dwaalt. In de zomer 
trekken de Stockholmers naar de scherenkust met zijn 24.000 eilandjes. Ze gaan zonnen, 
zwemmen, vissen en zeilen en menigeen heeft er een vakantiewoning staan. Tijdens de 
dag scheept u in op een cruise naar Drottningholm Castle, één van de mooiste koninklijke 
kastelen van Zweden. Bezoek het kasteel en maak een wandeling in de tuinen. 
Dag 5: Stockholm – Tällberg (311km)
Vandaag rijdt u naar het hart van Zweden: Dalarna en het beroemde Siljan-meer. Rij naar 
Sala en door de rijke natuur van Zweden naar Avesta en Falun. Door de stad loopt de rivier 
Faluå. U vindt er het Falunmuseum en de Kopparbergkerk. Het centrum wordt gedomineerd 
door het Stora Torget, een hellend plein met hobbelkeien. Het grijze raadhuis en ook de 
17e-eeuwse Kristinekerk met zijn mooie bronzen deur zijn interessant. De oude kopermijn 
is in de zomermaanden te bezichtigen. Daarna rijdt u verder naar Rättvik en langs de oever 
van het Siljan meer een stukje terug naar Tällberg. Hier overnacht u in het prachtige histori-
sche hotel Åkersblad Romantik Hotel. Goed eten en uitstekende service kenmerken dit hotel.
Dag 6: Tällberg
Op de vrije dag raden wij u aan een bezoek te brengen aan een van de werkplaatsen waar 
de beroemde rode Dalarna-paardjes worden vervaardigd. Een rondrit rond het Silja meer 
is zeker ook een optie.  Ook Leksand, even ten zuiden van Tällberg is een leuk dorpje. Dit is 
wellicht het populairste en meest traditionele dorp van Dalarna.
Dag 7: Tällberg – Filipstad (175km)
Vandaag een niet al te lange dag. Rij door de beroemde bossen van de provincie Värmland 
via Vansbro naar Filipstad. 
Dag 8: Filipstad – Göteborg (300km)
Na het ontbijt rijden we verder in zuidelijke richting en komen al snel op de weg richting 
Göteborg.  De rit langs de oostelijke oever van het Vänern-meer, het grootste meer in Zwe-
den, brengt u via Kristinehamn en Mariestad naar Göteborg - De heerlijke havenstad van 
Zweden, gelegen aan de westkust. Deze westkust is een ideaal vakantiegebied met war-
me zomers, heerlijke zandstranden, gezellige havenplaatsjes en veel zon. De planning van 

deze stad werd door Nederlanders gedaan, getuige de 17e-eeuwse grachtengordel, de 
“Vallgraven”. Hier kunt u het best een rondvaart nemen om de binnenstad beter te leren 
kennen. Enkele gebouwen getuigen van een rijk verleden: het Raadhuis uit 1672, de Beurs 
uit 1844, de Kristine Kerk uit 1648 of de schitterende Dom Kerk uit het begin van de 19e 
eeuw. In het Historiska Museum - gelegen in het voormalige gebouw van de Oostindische 
Compagnie - kunt u de geschiedenis van Göteborg en de rest van Zweden rustig bekijken. 
Geniet van de vele parken die de stad heeft, of maak een wandeling door de gezellige 
winkelstraten in het centrum. Voor kinderen is er het beroemde pretpark Liseberg. 
Dag 9: Einde van de reis

9-daagse autorondreis

vanaf € 707 p.p.

Lieflijk Zweden 

Prijzen per persoon, voor de rondreis ZWRR003
Kamer en ontbijt in 3*/4*-hotels   Dubbel Single 
1/5-31/10/21   774,00 1149,00
Kind -2j. (zonder babybed): gratis, kind 2-11j.: € 375, 3de volwassene op de kamer: € 599
Toeslag Öresund tolbrug: € 37,50 per traject/per standaard gezinswagen met max. 5 personen.
Toeslag ferry Puttgarden-Rodby: € 129 per traject/per standaard gezinswagen met max. 5 personen.
Inbegrepen: 8 overnachtingen in 3* of 4*-hotels met kamer en ontbijt, een reisgids ´Zweden´ per 
dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen en BTW.
Niet-inbegrepen: vervoer, niet-vermelde inkomgelden en maaltijden, persoonlijke uitgaven en 
verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan u combineren met vluchten naar Kopenhagen en een huurwagen. 
In dat geval dient u de Öresund tolburg te nemen. Indien u met uw eigen wagen 
reist, reserveren wij graag de ferries voor u. Heenreis: Travemunde-Malmö en Terugreis: 
Malmö - Travelmunde of de ferrycombinatie Helsingborg-Helsingor + Rodby-Puttgar-
den. 

Accomodatie
Tijdens deze reis verblijft u in een mix van degelijke 3/4 sterren hotels zoals Scandic 
St Jörgen, Stufvenäs Gästgifveri, Elite Stora Hotellet of gelijkaardig.

Tijdens deze reis kunt u het ware Zweden ontdekken: pittoreske dorpjes aan de kust, 
gele korenvelden en het Zweedse Glasriket in de dichte bossen. De reis loopt door 
de provincies Skåne en Småland en u bezoekt ook pittoreske plaatsjes als Kalmar en 
Jönköping. Vanuit Kalmar kan u het eiland Öland bezoeken.

Dag 1: Kopenhagen-Malmö
Via de Deense hoofdstad Kopenhagen rijdt u over de Öresundbrug naar Malmö. U kunt 
eventueel ook de dag- of nachtboot van Travemünde naar Trelleborg nemen. Overnachting 
in Malmö.
Dag 2: Malmö
Malmö is een sfeervolle stad met een rijk Deens verleden. In het centrum vindt u de gezelli-
ge marktplaats, Lilla Torget, met een aantal vakwerkhuizen uit 1591. Op het Stortorget kunt 
u op één van de terrasjes een kopje koffie nemen of een hapje eten. Ook het kasteel van 
Malmö is zeker een aanrader om te gaan bezoeken. Misschien heeft u nog wel tijd voor een 
wandeling door één van de parken of om eens langs het strand te kuieren. Overnachting 
in Malmö.
Dag 3: Malmö-Kalmar (max. 285 km)
Via het prachtige Blekingem, dat door zijn afwisselende landschap ook wel “de tuin van 
Zweden” wordt genoemd, naar Kalmar. Een mooie alternatieve route loopt van Malmö via 
de zuidelijke kust naar Kalmar. Deze is iets langer, maar telt ook een paar hoogtepunten 
zoals bv Ystad. Overnachting in regio Söderäkra/Kalmar. 
Dag 4: Kalmar
In Kalmar vindt u vele interessante bezienswaardigheden zoals het Slot Kalmar met een 
prachtige tentoonstelling en een barokke Domkerk. In het historische gedeelte van de stad, 
het eiland Kvarnholmen, vindt u sfeervolle restaurants, gezellige cafés en een brede selectie 
aan winkels. 
Het nabijgelegen eiland Öland bereikt u via een 6 km lange brug. Ten westen van Kalmar 
vindt u het beroemde Glasriket district. U heeft zeker van de glasfabrieken Orrefors en Kosta-
-Boda gehoord. Gaat u eens kijken hoe zulk prachtig kunstglas wordt gemaakt. Overnach-
ting in regio Söderäkra/Kalmar. 
Dag 5: Kalmar-Jönköping (max. 220 km)
Een mooie route door de provincie Småland brengt u al gauw in Jönköping. In de buurt 
ligt het bekende plaatsje Gränna, waar u de zuurstokproductie kunt bekijken. Hier staat ook 
het museum gewijd aan de Zweedse poolonderzoeker S.A. André. Hij probeerde aan het 
einde van de 19e eeuw per luchtballon de Noordpool over te steken maar zijn expeditie liep 
dramatisch af. Overnachting in Jönköping.
Dag 6: Jönköping
De stad Jönköping is gelegen aan de zuidelijke oever van het Vättern-meer. Dit is het groot-
ste meer van Zweden en wordt door vele beschouwd als het mooiste. Het nodigt uit voor 
een kanotocht of een frisse duik. In het oosten van de stad staan nog oude, typisch, houten 
Zweedse huisjes en ook vindt u er het imposante Gamla Rådhuset en de Kristina Kyrkan. 
Met jonge kinderen kunt u in Vimmerby een bezoek aan Astrid Lindgren’s Wereld brengen. 
In het themapark vindt u alles over Pipi Langkous, één van de personages uit Lindgren’s 
boeken. Overnachting in Jönköping.

Dag 7: Jönköping-Helsingborg (360 km)
Vandaag rijdt u van Jönköping naar Göteborg voor een bezoek aan deze historische stad. 
In de sfeervolle binnenstad is het heerlijk kuieren door de straten en over de pleinen. Verken, 
tijdens een stadswandeling, de belangrijkste winkelstraten en bezienswaardigheden die 
deze oude, gezellige stad rijk is. U kunt eventueel een boottocht maken (beperkt seizoen) of 
met een sightseeing bus een rondrit door de stad maken. Langs de westkust van Zweden 
rijdt u naar Helsingborg. Overnachting in Helsingborg. 
Dag 8: Helsingborg
Een bezoek aan het Sofiero Paleis en Park vlakbij Helsingborg is aan te bevelen (beperkte 
openingstijden). Het kasteel met onder andere Engelse en Victoriaanse tuinen, interessante 
tentoonstellingen en een fantastisch restaurant is voor jong en oud een leuk dagje uit. 
Sommige nemen de veerboot naar Helsingør en rijden door naar Kopenhagen voor een 
bezoekje. In Helsingør staat ook het Kronborg Slot. Een prachtige vesting, dat vroeger als 
tolstation dienst deed. Overnachting in Helsingborg.
Dag 9: Helsingborg- Kopenhagen
U kunt uw reis met een bezoek aan Kopenhagen verlengen.

9-daagse autorondreis

vanaf € 774 p.p.

Ontdek Zuid-Zweden  

ZwedenZweden
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INBEGREPEN:
Drottningholm cruise,  

inkom Drottingholm Slott,  
een reisgids ´Zweden´ en  
een documentatiepakket

INBEGREPEN:
een resigids Zweden en een 

documentatiepakket.
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Noorwegen is lang en strekt zich uit tot ver boven de poolcirkel. Keer het 
om en het zal tot Zuid-Europa reiken. Het stadsleven in Oslo is totaal an-
ders dan het leven in een havenstad in de poolgebieden. Probeer beide 
in een paar dagen tijd. De helft van Noorwegen heeft ‘s zomers 24 uur 
per dag zon en dansend, betoverend noorderlicht in de compleet donkere 
winter. Bereik de hoogste toppen en wees getuige van de bergen die over 
duizenden meters de fjorden induiken. Leer meer over de Vikingen. En ga 
de confrontatie aan met de Sami. 

Tijdzone
Noorwegen ligt in dezelfde tijdzone als België.

Valuta
De Noorse munteenheid is de kroon. Eén kroon is honderd øre. Er zijn 
biljetten van 1000, 500, 200, 100 en 50 kronen en munten van 20, 10, 
5, 1 kroon en 50 øre.

Klimaat
Het zuiden van Østlandet en de kustgebieden van Sørlandet hebben de 
hoogste gemiddelde temperatuur: 22 ºC in Oslo in juli. De hoogste tem-
peratuur ooit gemeten is 35,6 ºC, gemeten op 20 juni 1970 in Nesbyen 
(Buskerud). Dankzij de middernachtzon kan ook noordelijk Noorwegen 
genieten van temperaturen van boven de 30 ºC. 

Noorderlicht
Het noorderlicht is een fascinerend lichtverschijnsel en is vooral ‘s win-
ters bij helder weer in het hoge Noorden goed te zien. Oorzaak van dit 
fenomeen is de botsing van geïoniseerde deeltjes van de zon met de 
bovenste aardatmosfeer. De wetenschappelijke naam voor dit fenomeen 
is Aurora Borealis en is het best te zien in de maanden oktober, februari 
en maart.

© Per Eide
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Lofoten/Vesteralen. 
De Lofoten zijn een droom 

voor de ware Noorwegenlief-
hebber. Kleine gehuchten buiten 
de gebaande paden temidden 
van adembenemende natuur 

en walvisrijke wateren.

Oslo. De Noorse 
hoofdstad ligt direct aan 
een fjord, omgeven door 
dicht beboste heuvels. Dé 

topattracties in Oslo: Vigelands-
parken met het beeldenpark, 
Fort Akershus en het Viking-

schip Museum.

Tromsö is de 
grootste stad van 

Noord-Noorwegen. Het 
is een geschiedenisrijke 
plaats, ingesloten door 

fjorden, bergen en 
eilanden.

Trondheim is de 
technologiehoofd-

stad van Noorwegen. 
Het is een levendige, 

geschiedenisrijke stad met 
een universiteit en de be-
roemde kathedraal van 

Nidarosdomen.

Alesund 
is bekend om 

haar architectuur 
in art-nouveaustijl, de 
omliggende fjorden 

en hoge toppen.

Bergen 
geniet onder meer 

bekendheid vanwege 
Bryggen, de vismarkt en 

de omliggende bergen en 
fjorden, waaronder de 
Hardangerfjord en de 

Sognefjord.

Noordkaap. 
Staand op het rots-

massief van de Noord-
kaap, scheidt slechts 

Spitsbergen u nog van 
de Noordpool.

Fjordenregio.
West-Noorwegen staat 

bekend om haar toegankelij-
ke fjorden en bergen. De streek 

leent zich uitstekend voor 
wandelingen, autotochten 

en nog veel meer. 

Zuid-Noorwegen 
is een prima gebied 

om de Noorse zomer te 
proeven en staat bekend om 
haar rotsachtige kustlijn met 

pittoreske dorpjes en witte 
huisjes.
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Prijs per persoon voor de rondreis met trein/Hurtigruten NORR006A
Kamer en ontbijt   Dubbel Single 
1/5-31/10/21   1706,00 2425,00
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer/kajuit v/d ouders: € 1188
Babybedje: ca. 150 NOK/nacht, ter plaatse te betalen.
Toeslag buitenkajuit op Hurtigruten:€ 181 pp in dubbel, € 279 in single en € 170 in triple
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Opmerking: Op elk schip van Hurtigruten zijn er altijd enkele buitenkajuiten met beperkt zicht !
Inbegrepen: 6 overnachtingen in toeristenklasse hotels in kamer en ontbijt, 1 overnachting (onbe-
paalde binnenkajuit) aan boord van de Hurtigruten met ontbijt, treinreizen Oslo luchthaven/centrum 
en retour, Oslo/Trondheim, Flamtrein Flam/Myrdal/Oslo, ferry Bergen-Balestrand, Balestrand-Flam, een 
reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten Brussel-Oslo-Brussel, niet vermelde maaltijden, drankjes, inkomgelden en 
verzekeringen.

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in goede 3/4 sterren hotels, gemakkelijk bereikbaar vanuit 
de stations of ferry havens. 

Transport
U kan deze reis combineren met vluchten op Oslo uit ons aanbod. Vraag een offerte.

Rondreis met trein, ferry en Hurtigruten
Volgens diverse internationale enquêtes is de treinrit tussen Oslo en 
Bergen de spannendste en mooiste treinrit ter wereld. Het laatste nieuws 
hierover was van de bekende reisverslaggever Gary Warner, die zijn favoriete 
treinritten publiceerde in het Amerikaanse dagblad Chicago Tribune. Geen enkele 
andere treinrit tussen twee Europese steden ligt op grotere hoogte dan het traject tus-
sen Oslo en Bergen. Het hoogste punt is Finse op 1222 meter boven het zeeniveau. 
Tijdens de rit kan u de indrukwekkende natuur aanschouwen.

Dag 1: Oslo
Na aankomst op de nationale luchthaven van Oslo stapt u in de reguliere trein naar Oslo. 
Deze stopt op Oslo S en u stapt daar uit. De stad Oslo is zonder twijfel een mooie en over-
zichtelijke stad. Het centrum telt een aantal historische gebouwen, waaronder het Konink-
lijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, het Parlementsgebouw Storting en 
het beroemde stadhuis, markant gelegen aan de oever van het Oslofjord. Een bezoek aan 
Oslo dient zeker een stop bij één van de musea op het schiereiland Bygdøy te omvatten. U 
vindt hier het openluchtmuseum, het Vikingschipmuseum, het Fram Museum, het Kon-Tiki/
Ra II Museum en het scheepvaartmuseum. Een maritiem eiland dus. Maar dat is nog niet 
alles. Heeft u dat gezien, wilt u zeker nog een stop bij het Frognerpark maken. Daar ligt het 
beeldenpark van de Noorse kunstenaar Gustav Vigeland. Voor de kunstliefhebber raden wij 
de Nasjonalgaleri aan. U vindt hier onder andere enkele beroemde schilderijen van Edvard 
Munch, waaronder Skriket (de Schreeuw). Bij voldoende tijd kan u misschien het Munchmu-
seum bezoeken. Zeker ook de moeite waard. 
Dag 2: Oslo – Trondheim
Na het ontbijt vertrekt u per trein van Oslo naar Trondheim. De treinreis gaat langs het 
Mjøsameer naar de Olympische stad Lillehammer en verder door het smalle Gudbrandsdal 
naar Dombås. Hier start de beklimming van het Dovrefjell-bergplateau. Via Oppdal bereikt u 
Trondheim, de voormalige hoofdstad van Noorwegen. Gesticht in 997 door de Vikingkoning 
Olav Tryggvason onder de naam Nidaros. Bezienswaardigheid nummer 1 is de Nidaros 
Domkerk, waarvan de bouw in 1070 startte, maar welke in de periode 1130-1300 werd 
uitgebouwd. Het gebouw is het grootste gotische gebouw in Scandinavië. Andere beziens-
waardigheden zijn het Ringve Muziekmuseum, de Munkholmen vesting en het Trøndelag 
openluchtmuseum.
Dag 3: Vertrek uit Trondheim 
‘De mooiste zeereis ter wereld’ is de naam van de route van Bergen naar Noord-Noorwe-
gen, die dagelijks door de schepen van de Hurtigruten wordt uitgevoerd. Het traject Trond-
heim – Molde – Ålesund – Florø – Bergen is zeker een van de meest interessante gedeeltes 
van de route. Om 10.00 uur is het vertrek van de Hurtigruten terminal in Trondheim en krijgt 
u direct de sleutel tot uw hut aan boord. Gedurende de bijna 30 uur durende tocht kunt u 
zich ontspannen en genieten van het uitzicht op de ruige kustlijn van Noorwegen. Er wordt 
in kleine vissersplaatsjes aangelegd en vracht wordt van boord gehaald en nieuwe vracht 
aan boord gebracht. U passeert talloze kleine eilandjes en haventjes. Volop genieten dus. 
Aan boord zijn een restaurant en een cafetaria, alsmede diverse lounges.
Dag 4: Aankomst in Bergen.
Na een prachtige zeereis komt u om 14.30 uur aan in Bergen. De stad Bergen is al sinds 
eeuwen een belangrijk handelscentrum aan de westkust van Noorwegen. De stad ontwik-
kelde zich na de aankomst van de Duitse Hanzen tot de toegangspoort van het land. De 
“Bryggen”-kade getuigt nog van deze glansperiode in de Noorse geschiedenis. De hele 
stad staat trouwens vol met historische gebouwen. Diverse stadspoorten, de imposante 
Mariakerk en de vele kleine witte huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden. De rest 
van de dag gebruikt u om de stad te verkennen. 
Dag 5: Bergen – Balestrand
Na een vroeg ontbijt stapt u aan boord van een schip van Norled dat u op hoge snelheid 
naar Balholm zal brengen. De boot legt aan bij de voordeur van uw hotel. De rest van de 
dag kunt u relaxen in een prachtig hotel aan de oever van de Sognefjord. Het plaatsje 
Balholm heeft diverse wandelroutes uitgezet, maar wij raden aan een wandeling door het 
dorpje te maken waar u de mooie Engelse kerk kunt vinden.
Dag 6: Balestrand
Op de vrije dag kan u een excursie boeken naar Fjærland, het Noorse gletsjermuseum 
en de Supphelle- en Bøya Gletsjer. Aan de receptie van het hotel is informatie over deze 
excursie te krijgen ( 15 mei – 31 augustus). 
Dag 7: Balestrand – Oslo
Midden op de dag vertrekt u per catamaran richting Flåm. De tocht gaat via de Sognefjord 
naar de Aurlandfjord en eindigt in Flåm. Uitstappen en overstappen op de trein naar Myrdal 
en Flåm. U neemt het Flåmtreintje, een spoor van slechts 20 kilometer, maar met een stij-
ging van maar liefst 850 meter. Onderweg is er een stop bij de enorme waterval Kjosfossen, 
die van dichtbij bekeken kan worden. Eindpunt van de treinrit is Myrdal, waar u overstapt 
op de trein naar Oslo. Er volgt weer een prachtige rit over het Hardangervidda-bergplateau 
naar Geilo en door het Hallingdal naar Gol en Nesbyen. Via Drammen bereikt u Oslo, de 

hoofdstad van het land. Uw rondje door Noorwegen is ten einde. 
Dag 8: Oslo – Gardermoen - Brussel
Na het ontbijt heeft u misschien nog wat vrije tijd of anders rijdt u per trein terug naar Oslo/
Gardermoen. 

8-daagse eco-rondreis

vanaf € 1706 p.p.

Langs de ruige kust van Noorwegen
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INBEGREPEN:
5 treinreizen, 2 ferryreizen,  

1 nacht Hurtigruten, een reisgids 
Noorwegen en een documen-
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Prijs per persoon voor de rondreis met trein/ferry NORR026 
Volgens programma   Dubbel Single 
A:1/4-31/10/21   1663,00 2175,00
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer van de ouders: € 820.
3de volw. in een dubbel: € 1484.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen  -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 8 overnachtingen, 7 x ontbijt in het hotel, 1 x ontbijt aan boord Fjord Line, 2 x diner in 
Voss, vermelde treintrajecten, rondje Norway in a nutshell©, fjordcruise Lysefjord, ferry Stavanger-
-Bergen, retourticket Floibanen, Oslo hop on/hop off, reisgids Noorwegen, documentatiemap en de 
bijdrage Garantiefonds.
Niet inbegrepen: vervoer Brussel-Oslo-Brussel, transfers tussen station/haven-hotels, niet vermelde 
maaltijden, drankjes, inkomgelden en verzekeringen. 

Noorwegen is een voortrekkersland voor wat betreft ecologie. Het rei-
zen met het openbaar vervoer wordt er gestimuleerd en is daardoor 
zeer goed uitgebouwd. Op de luchthaven van Oslo stapt u op de trein en 
start in een comfortabele stoel uw rondreis door Noorwegen. Tijdens deze 
reis speelt de trein een grote rol. De boottocht tussen Stavanger en Bergen zorgt 
voor een fijne afwisseling en rustpunt in de reis. Kortom, u kan op een rustige, ontspan-
nen manier, genieten van deze ongewone rondreis langs aangename steden en door 
de prachtige Noorse natuur. De trein brengt u op plaatsen waar u anders nooit komt ! 

Dag 1: Aankomst Oslo/Gardermoen
U haalt uw treinticket voor de gehele reis bij het loket van de NSB op het vliegveld. Voordat u 
zich goed heeft geïnstalleerd moet u al weer uitstappen. De rit duurt ongeveer 25 minuten tot 
Oslo Sentralbanestation. Oslo is zonder twijfel een mooie en overzichtelijke stad. Het centrum 
telt een aantal historische gebouwen waaronder het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, 
de oude Universiteit, het Parlmentsgebouw Storting en het beroemde stadhuis, markant ge-
legen aan de oever van het Oslofjord. Met uw Oslo hop on/hop off ticket gaat u snel van het 
ene naar het andere terwijl u onderweg nog interessante informatie krijgt. Tijdens een bezoek 
aan Oslo kan een stop bij één van de musea op het schiereiland Bygdøy niet ontbreken. U 
vindt hier het openluchtmuseum, het Vikingschipmuseum, het Fram Museum, het Kon-Tiki 
Museum en het scheepvaartmuseum. Een maritiem eiland dus. Overnachting in Oslo.
Dag 2: Oslo – Kristiansand
Rond het middaguur neemt u de regionale trein naar Kristiansand. U rijdt ruim 4,5u door 
een zeer gevarieerd landschap. Onderweg passeert u o.a. Drammen, idyllisch gelegen aan 
de monding van de rivier Drammenselva Kongsberg een prachtige waterval en Arendal, 
een typisch Zuid-Noors kustplaatsje. Kristiansand is een belangrijke havenstad en ligt aan 
de monding van de Otra- en Tovdalselva-rivieren. Het was een moerassig, slecht begaan-
baar gebied voordat Christian IV er een vesting van liet maken. Kristiansholm Vesting was 
in 1674 gereed. Het stadsplan is typisch voor steden uit die tijd: recht op elkaar staande 
straten, breed van opzet. In Oslo komen we dit ook tegen doch met dit verschil, dat er in 
Kristiansand enkel houten huizen gebouwd werden. De houten huizen gaven Kristiansand 
een speciaal karakter. Een van de mooie bezienswaardigheden is de neogotische domkerk 
uit 1885. Overnachting in Kristiansand
Dag 3: Kristiansand – Stavanger
Rustige voormiddag waarna u rond de middag start met een korte rit door het Zuid-Noorse 
landschap naar Egersund, waar u overstapt op de zogenaamde Jærbanen. Dit is een 75 ki-
lometer lange panoramische kustroute waarbij u kan genieten van de prachtige natuur. De 
route eindigt in de mooie stad Stavanger. De stad Stavanger heeft ruim 100.000 inwoners 
en is het administratieve centrum van de provincie Rogaland. Deze aktieve stad heeft een 
geschiedenis die terug gaat naar 1425 toen Stavanger stadsrechten kreeg. In de 17e eeuw 
was het een belangrijke handelsplaats en vervolgens was er het veel werk in de zeevisserij. 
Nu is Stavanger voor alles dè oliestad van Noorwegen. Belangrijkste bezienswaardigheid is 
de Romaanse Domkerk uit 1125. Verder is er de Kongsgård, gelegen naast de Domkerk. In 
het gebouw bevonden zich o.a. de pastorie, later het paleis van de gouverneur en nu is er 
een school gevestigd. Het marktplein (Torget) is een gezellig plein waar in de 19e eeuw de 
wachttoren Valberg gebouwd werd. Van de musea willen wij vooral het Stavanger Museum 
noemen waar de geschiedenis van de stad wordt getoond. Tenslotte is de oude binnenstad 
met zijn typische houten huisjes een museum op zich, waar u zich zeker thuis zal voelen.
Overnachting in Stavanger.
Dag 4: Lysefjord-Preikestolen
Gesterkt door een Noors ontbijt heeft u vandaag een rustige dag. Om 10.00 uur vertrekt 
u met de boot vanaf de kade naar het prachtige Lysefjord. Het fjord is bekend voor de be-
kende “Preikestolen” – een machtige rots die honderden meters boven het fjord uitsteekt. 
Rond drie uur bent u terug in Stavanger en heeft de rest van de dag de gelegenheid de 
stad nader te bekijken. Overnachting in Stavanger. 
Dag 5: Stavanger – Bergen 
Vanmorgen neemt u een taxi naar de kade van de Fjord Line, waar u om 07.00 uur de 
veerboot naar Bergen neemt. Na uw ontbijt aan boord geniet u van het onvergelijkbare 
landschap dat aan u voorbij glijdt. De aankomst in Bergen is voorzien om 12.30 uur. Neem 
een taxi naar het hotel en dan heeft u de rest van de dag tijd om deze pittoreske stad te 
bezoeken. Breng misschien eerst een bezoek aan het historische gedeelte van de stad: 
Bryggen, de kade met de voor Bergen zo typerende huizen. Hier bevindt zich ook het Han-
seatisk Museum, dat in één van de oudste en best bewaarde huizen te vinden is. Tijdens 
de week zult u tegenover Bryggen de beroemde vismarkt van Bergen kunnen zien. Koopt 
u eens verse Noorse garnalen aan de kade en in een bakkerij een stokbrood, om vervol-
gens op een bankje aan de kade te genieten. Heerlijk verfrissend op een mooie dag. In het 
weekend vindt u zeker een fijn restaurantje voor een heerlijke lunch. Aan het einde van de 
Bryggen vindt u de Rosenkrantz Toren en de Haakonshallen, beide delen van een vesting. 
Ontdek Bergen van bovenaf met een retourtje met de tandradtrein Fløibanen. Boven kunt u 
uitstappen en in alle rust van het uitzicht genieten. Overnachting in Bergen.

Dag 6: Bergen – Voss
Na een overnachting en een goed ontbijt heeft u tijd tot ca. 15u om de stad verder te ver-
kennen. Dan neemt u de trein naar Voss waar u 1u15 later toekomt. Bij aankomst in Voss 
haalt u direct uw ticket voor de excursie “Norway -in-a-nutshell” op, dat scheelt wat tijd de 
volgende dag. Voss is één van de belangrijkste toeristenplaatsjes in Noorwegen, prachtig 
gelegen aan het Vangvatnet-meer. In het centrum staat de prachtige Voss Kerk als een fraai 
symbool van de gotiek. Deze stamt uit ca. 1270. In Voss kan u de Haugursbanen, een 1100 
m lange kabelbaan naar Haugurskollen (660 m), nemen. Dit is een geschikt startpunt voor 
mooie natuurwandelingen. Diner en overnachting in Voss. 
Dag 7: Norway in a Nutshell© 
Vandaag vertrekt u met de trein van Voss naar Myrdal. De route gaat over de beroemde 
Bergensbaan. In Myrdal stapt u over op de Flåmsbaan. Het Flåm Station ligt op een hoogte 
van 2 meter, terwijl het eindpunt op een hoogte van 867 m. ligt. De afstand is slechts 20 
km, de stijging 1:18 en u passeert 20 tunnels. De rijtijd naar beneden duurt 53 minuten (dit 
vanwege het vele remmen) en onderweg wordt op enkele plaatsen gestopt, zodat u foto’s 
kunt maken. In Flåm stapt u over op de veerboot naar Gudvangen, die door het Aurland- en 
Nærøyfjord vaart. Geniet van de kleine dorpjes langs het fjord. In Gudvangen wacht de 
lijnbus voor de rit terug naar Voss. ’s Avonds bent u, na een indrukwekkende dag, weer terug 
in het hotel in Voss voor diner en overnachting. 
Dag 8: Voss – Oslo 
U vertrekt vanmorgen rond 9u naar Oslo waarbij de hoogtepunten elkaar opvolgen. U rijdt 
na Myrdal naar het hoogste punt van de route, Finse, gelegen op 1222 meter hoogte. Finse 
bevindt zich op het beroemde Hardangervidda-bergplateau, een gigantisch natuurpark. 
Geilo is een belangrijke wintersportplaats, terwijl u in het Hallingdal boerderijen ziet met 
wortels tot in de Vikingtijd. Via Drammen bereikt u Oslo. Bij aankomst gaat u op eigen gele-
genheid naar uw hotel voor de nacht. 
Dag 9: Vertrek uit Oslo.
Uw laatste treinrit door Noorwegen gaat van Oslo naar Gardermoen met de NSB.

9-daagse eco-rondreis

vanaf € 1663 p.p.

Langs de zuidelijke kusten van Noorwegen
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Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in mooie 3/4* hotels zoals bv Comfort Hotel Karl Johan 
Oslo, Clarion Hotel Ernst Kristiansand, Thon Hotel Maritim Stavanger en Scandic Voss 
Hotel of gelijkaardig.  De juiste hotels zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het 
moment van reservering. U ontvangt de juiste lijst bij uw bevestiging. 

Transport
U kan deze reis combineren met vluchten op Oslo uit ons aanbod. Vraag een offerte.

BergenDale
Voss

Flåm
Geilo

Gol

Hønefoss

Oslo

Kristiansand

Kongsberg
Drammen

Egersund

Stavanger

Leirvik

INBEGREPEN:
Oslo hop on/hop off, trein- en 
ferrytickets, Norway in a Nuts-

hell©, ticket Floibanen, fjordcruise 
Lysefjord, ferry Stavanger-Bergen, 

reisgids ´Noorwegen´ per 
dossier en documenta-

tiemap.
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Prijs per persoon voor de rondreis in periode 1/5-30/9/21   NORR002A/B
Kamer en ontbijt   Standaard Standaard+
Dubbel met wagen   660,00 998,00
3de persoon in single   944,00 1331,00
Single met wagen   1051,00 1439,00
Kind -2j. op de kamer v/d ouders/geen babybed   gratis gratis
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders   304,00 473,00
3de volwassene in dubbel   485,00 755,00
Toeslag volw. 4xHP (niet in Bergen en Lillehammer)  175,00 128,00
Toeslag kind 2-11j. 4xHP (niet in Bergen en Lillehammer)  88,00 64,00
Vermelde prijzen zijn gebaseerd op 1 wagen voor de overtochten. 
Babybedjes: ca. 150 NOK/nacht, ter plaatse te betalen.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 6 overnachtingen met ontbijt, ferryovertocht Hellesylt-Geiranger, een reisgids ´Noorwe-
gen´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, inkomgelden en verzekeringen.

Accommodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+ 
Standaard(ST): u verblijft in goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals BW Plus 
Hordaheimen Hotell Bergen, Dragsvik Fjordhotell Balestrand, Hotell Geiranger of ge-
lijkaardig.
Standaard+(ST+): u verblijft in de betere kamers van de driesterrenhotels of in vier-
sterrenhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. 
Verblijf in hotels zoals Vestlia Resort Geilo(superior kamer), Scandic Ornen Bergen, 
Kviknes Hotel Balestrand(fjordzicht), Hotel Union Geiranger(fjordzicht) of gelijkaardig
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende ca-
tegorieën zijn op de voorziene bestemmingen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen 
of met de ferry Kiel-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Korte maar intense kennismaking met Noorwegen aan de hand van een autorondreis 
langs enkele van de mooiste fjorden en bergplateaus. Deze reis kan u ondernemen 
met vluchten en huurwagen of met eigen wagen en ferry. 

Dag 1: Oslo – Geilo (260km)
U rijdt door het glooiende landschap rond Gardermoen (sinds 1998 ligt hier de nationale 
luchthaven) naar Hønefoss. Via Sokna rijden we naar Hamremoen en het Krøderenmeer. 
Wij rijden in noordelijke richting naar Noresund waar de Villa Fredheim bezienswaardig is. 
In dit historische gebouw kunt u met de Noorse sprookjeswereld van de trollen kennisma-
ken. Een aanrader! Vervolgens rijdt u het Hallingdal in en langs de Hallingdalselva-rivier 
naar Nesbyen, waar het ’s winters wel -35º C kan worden. In Gol is de afslag naar Hemse-
dal en Fagernes en kunt u een kopie van de Gol Staafkerk zien. Het origineel staat in Oslo 
in het openluchtmuseum. Na een korte stop bij het staafkerkje rijdt u verder naar Hol en 
het wintersportplaatsje Geilo.
Dag 2: Geilo – Bergen (250 km)
Vandaag start u met de beklimming van het Hardangervidda-bergplateau. Geniet van de 
karige natuur en de prachtige vergezichten op gletsjer en bergen. Na het passeren van de 
Sysendam bereikt u Fossli en de 180 meter hoge Vøringfoss-waterval. Nu start de afdaling 
naar de oever van de Eidfjord, een arm van de Hardangerfjord. De haarspeldbochten bren-
gen u naar het Måbødal en het Hardanger Informatiecentrum – een prachtig centrum dat 
over de natuur in dit gebied vertelt. In Brimnes neemt u de veerboot naar Bruravik en rijdt u 
door de Valleviktunnel (7.511 meter) naar Granvin. Vervolgens rijdt u langs de Granvinfjord 
en de Hardangerfjord naar Kvanndal, Øystese en Norheimsund. Even na Norheimsund 
vindt u de Steindalsfoss-waterval. De waterval is beroemd, omdat men er achter door kan 
lopen. Via een mooie rit langs fjorden bereikt u de stad Bergen. De stad Bergen is al sinds 
eeuwen een belangrijk handelscentrum aan de westkust van Bergen. De “Bryggen’’-ka-
de getuigt hiervan. De hele stad staat trouwens vol met historische gebouwen. Diverse 
stadspoorten, de imposante Mariakerk en de vele kleine witte huisjes getuigen eveneens 
van een rijk verleden.
Dag 3-4: Bergen – Balestrand(+/- 200 km)
Verlaat de stad op weg naar Voss langs het plaatsje Dale. In Voss bevindt zich een mooi 
openluchtmuseum en de Voss Kerk dateert uit de 12e eeuw. Rij verder in noordelijke rich-
ting naar de Tvindefoss-waterval. Daarna start u de beklimming van de Vikafjell-bergpas. Bij 
Vik i Sogn vindt u de prachtige 12e eeuwse Hopperstad Staafkerk en in Vangsnes aan de 
oever van de Sognefjord het beeld van de Noorse Vikingkoning Fridtjov. Dan neemt u de 
veerboot naar Dragsvik. Een korte rit langs de fjord brengt u in Balholm. Op de vrije dag in 
Balholm stellen we voor een excursie naar de Supphella- of Bøya Gletsjer bij Fjærland en 
het Noorse Gletsjermuseum te maken. 
Dag 5: Balestrand – Geiranger (+/- 270 km)
Vandaag rijdt u langs de Innviksfjord en passeert u toeristische plaatsjes als Olden. Hier 
vindt u ook de afslag naar de gletsjer Briksdalsbre, een arm van de majestueuze Jostedal-
-gletsjer. Verder naar Loen en Stryn. Via Kjøs rijdt u nu langs het Hornidalmeer, dat met een 
diepte van 539 meter het diepste meer van Europa is. In Hellesylt neemt u de veerboot 
over de Geirangerfjord naar Geiranger. Op deze één uur durende vaart over de fjord kunt 
u genieten van talrijke watervallen, zoals de Brudesløret (de bruidssluier) en De Syv Søstre 
(de zeven zusters).
Dag 6: Geiranger – Lillehammer (275 km)
U start nu met de beklimming naar Langevatn. Onderweg zijn er een paar prachtige 
uitzichtspunten. De meeste herkent u zeker van ansichtkaarten en puzzels. Als mooiste 
noemen wij het punt bij Hole en Flydalsjuvet, alsmede Dalsnibba. Dit is een tolweg met 13 
haarspeldbochten die u naar een hoogte van 1.495 meter brengt. Een echt adembene-
mend uitzicht volgt! Aan de oostzijde van het Djupvatn-meer passeert u het hoogste punt 
van de weg 1.038 meter. Over de Grotlibergpas rijdt u naar Pollfoss bij Nordberg en de 
gelijknamige waterval. In Lom vindt u een bezienswaardige staafkerk en een interessant 
steenmuseum. Tevens is het plaatsje geschikt voor een koffie- of lunchstop. Vervolg uw 
weg richting oosten naar Randen en Vågåmo aan het Vågåmeer. Na een korte rit langs 
de Ottarivier bereikt u Otta. Daarna gaat u door het smalle Gudbrandsdal naar Vinstra 
en Ringebu.Al snel bereikt u de stad Lillehammer, de plaats waar in februari 1994 de 
Olympische Spelen werden gehouden. Hier is o.a. het Maihaugen Openluchtmuseum 
interessant, alsmede het kunstmuseum, de olympische faciliteiten, zoals de skischansen 
en de ijshockeyhallen. 

Dag 7: Lillehammer – Oslo/Gardermoen (155 km)
Via de westoever van het Mjøsameer, het grootste meer in Noorwegen rijdt u via de Mjøsa-
-brug naar de oostzijde van het meer. Bij Hamar ligt het imposante Vikingschip-ijsstadion, 
dat bezocht kan worden. In dit plaatsje vindt u de beroemde domkerkruïne, welke van een 
glazen dak is voorzien. De volgende belangrijke plaats is Eidsvoll. In Eidsvoll werd op 17 
mei 1814 de Noorse grondwet aangenomen. U rijdt door het glooiende landschap rond 
Oslo naar Gardermoen en daar volgt het vertrek terug naar België. TIP: U kunt uw verblijf 
met een overnachting in Oslo verlengen.

7-daagse autorondreis

vanaf € 660 p.p.

Bijzonder Noorwegen

Noorwegen
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Prijs per persoon voor het arrangement  NOOSBE01
Kamer en ontbijt   Dubbel Single
A: vertrek vrij of zat 1/4-24/6/21,10/8-31/10/21   906,00 1306,00
B: vertrek zon-don 1/4-24/6/21,10/8-31/10/21   967,50 1367,50
C: vertrek elke dag 25/6-9/8/21   906,00 1306,00
1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders: € 441
3de bed op de kamer: € 794
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Niet inbegrepen: Vervoer naar Oslo en terug uit Bergen, niet vermelde maaltijden en persoonlijke 
uitgaven.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo. Vraag een offerte.

Combineer de 2 interessantste steden van Noorwegen in één trip, de hoofdstad Oslo 
en de Hanzestad Bergen. Daartussen de ´Norway in a nutshell formule´ met een com-
binatie van een treinticket van Oslo naar Flam via Myrdal, boottocht Flam-Gudvangen, 
bustrip Gudvangen-Voss en treinticket Voss-Bergen. Om het rustig aan te doen en te 
kunnen genieten van de landschappen rond Flam verblijft u 1 nachtje in Flam. 
Het centrum van Oslo ligt aan de rand van een fjord, omgeven door bergen en dichte 
wouden. Breng een bezoek aan het Aker Brygge winkel- en uitgaanscentrum, waar u 
winkels, restaurants en ontspanning vindt en kunt genieten van een glas mede aan 
boord van een snek. Oslo heeft zowat alles wat u kunt verwachten van een stad en ook 
het nachtleven heeft de laatste jaren een uitstekende reputatie opgebouwd. Bergen 
is één van de mooiste steden van Noorwegen en één van de meest schilderachtige 
plaatsen in Europa. Met haar pittoreske, houten huisjes met spitse geveltjes langs de 
Bryggen: het handels- en culturele centrum van West-Noorwegen. De nieuwe wijken 
vormen een harmonisch geheel met de oude stad en haar zeven bergen staan als een 
krans om het traditierijke oude stadsgedeelte.

Inbegrepen: 2 overnachtingen met ontbijt in het Scandic Oslo City in Oslo, 1 overnachting 
met ontbijt in het Fretheim Hotel in Flam, 2 overnachtingen met ontbijt in het Grand Hotel 
Terminus in Bergen, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap, ´Nor-
way in a nutshell´van Oslo naar Bergen met treinticket Oslo naar Flam via Myrdal, boottocht 
Flam-Gudvangen, bustrip Gudvangen-Voss en treinticket Voss-Bergen en bijdrage Garantie-
fonds Reizen. De 2de klasse treintickets zijn af te halen op het station in Oslo)

Norway in a nutshell

Noorwegen
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Oslo-Bergen

vanaf € 906 p.p. eco

Geiranger

Balholm

Bergen

Geilo

Lillehammer

Oslo

INBEGREPEN:
ferry Hellesylt-Geiranger,  

een reisgids Noorwegen en  
een documentatiemap
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Noorwegen

Prijs per persoon voor de rondreis tussen 15/5-28/8/21  NORR035
Vertrek   Rondreis Rondreis met ferry
Tweepersoonskamer   1456,00 1641,00
Single kamer   2025,00 2316,00
3de volw op de kamer   1289,00 1455,00
Max. 1 kind 8-11j. op de kamer van de ouders   1150,00 1380,00
Deze reis is niet geschikt voor kinderen -8j.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen 8-11j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 9 overnachtingen met ontbijt, 7 x ontbijt, 5 x half pension, rafting tour, kajak tour, ticket 
Flam trein retour, cruise Naeroyfjord met busretour, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een 
documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, niet-vermelde inkomgelden, extra 
activiteiten, plaatselijke overzetboten en verzekeringen.
Inbegrepen in de rondreis met ferry: Idem zoals de basisreis + ferry´s tussen Hirtshals (DK) en 
Larvik (NO).

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen 
of met de ferry Hirtshals (DK) - Larvik (NO) en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Gallia biedt deze reis aan in een goede 3* hotels en vakantiewoningen zoals bv 
Scandic Holmenkollen Hotel, Fefor Hoyfjellshotell, Eikum Hotel Myrkdalen Hotel, Vestlia 
Hotel Resort of gelijkaardig. 

Tijdens de Active Norway reis ontdekt u een minder groot stuk van Noorwegen maar 
geniet u van veel afwisseling en van activiteiten dicht bij de indrukwekkende natuur. 
Raften, kajakken, wandelen, varen op één van de mooiste fjorden en met de unieke 
Flam trein de berg op rijden en dat allemaal in 1 reis, onvergetelijk! 

Dag 1: Oslo
Aankomst in Oslo. Vandaag heeft u al wat tijd om de sfeer van de stad op te snuiven en een 
wandeling te maken door het echte centrum met het koninklijk paleis, het indrukwekkende 
operahuis, het parlement, de Waterfront... Overnachting in de omgeving van Oslo. 
Dag 2: Oslo - Vinstra (250 km)
Tijdens de mooie rit naar het noorden raden wij u een lunchstop in Lillehammer aan. Dit 
gezellige stadje was ooit de gastheer van de Olympische Winterspelen maar is nu een 
fijn stadje met enkele interessante bezienswaardigheden. Namiddag kan u opteren om 
de hoofdweg verder naar Vinstra te nemen of in Tretten richting Svingvoll te rijden en daar 
de Peer Gyntweg te nemen. Deze panoramische (tol)weg en de vergezichten zijn een lust 
voor het oog, onderweg zijn er heel wat uitzichtspunten. U verblijft 2 nachten in een vakan-
tiewoning in Vinstra. 
Dag 3: Vinstra - Sjoa rafting - Vinstra (50 km)
Vanaf de bron in het Jotunheimen Nationaal Park loopt de Sjoa rivier tussen hoge bergen, 
bergmeertjes en vloeit ze door een aantal canyons en watervallen op haar weg door het 
Gudbrandsdal. Daar stroomt ze door Heidal. Hier verdeelt de rivier de vallei in 2 en biedt ze 
een onvergetelijk water avontuur. Hier wacht u een 3u durende rafting trip aangepast aan 
uw familie samenstelling. U gaat maximum met 8 personen per boot het water op. 
Dag 4: Vinstra - Hafslo (135 km)
Vandaag rijdt u door één van de mooiste berglandschappen van Noorwegen, het Jotun-
heimen National Park. Neem zeker uw tijd om onderweg te stoppen en te genieten van 
het landschap. Beetje cultuur in uw reis ? Stop dan zeker in Lom en bezoek de imposante 
staafkerk. Overnachting in Hafslo. 
Dag 5: Hafslo - Marifjora kayakking - Hafslo (25 km)
Kajakken op het Lustrafjord is een heel andere ervaring dan het raften. Deze eerder kalme 
4u durende trip biedt u de mogelijkheid om te genieten van het onvoorstelbare landschap 
terwijl u uitkijkt naar zeehonden of dolfijnen. Onderweg wordt er gestopt op een unieke 
plaats zodat u uw lunchpakket(zelf voorzien) kan verorberen. Overnachting in Hafslo. 
Dag 6: Hafslo - Vossestrand (110 km)
Rij via Leikanger en het Sognefjord naar Hella waar u inscheept voor een ferry over het 
grootste fjord van Noorwegen naar Vangnes. In Vik i Sogn kan u de houten staafkerk uit 
1130 bezoeken. Het is de oudste in zijn soort. 2 overnachtingen in Vossestrand. 
Dag 7: Vossestrand - Flam - Vossestrand (110 km)
Vandaag rijdt u naar Flam waar u eerst de wereldberoemde Flam trein neemt die u zeer steil 
omhoog naar Myrdal brengt. Onderweg stopt de trein aan een waterval en heeft u tijd om 
van het uitzicht te genieten. Wanneer u terug aankomt in Flam stap u op de boot voor een 
tocht over het Naeroyfjord. Geniet van de steil uit het water oprijzende bergen, de duizeling-
wekkende watervallen en het zicht op de afgelegen boerderijen. Van het eindpunt in Gud-
vangen komt u met de bus terug naar Flam. Deze dag is een belevenis voor groot en klein. 

10-daagse autorondreis

vanaf € 1456 p.p.

Active Norway 

Accommodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+
Standaard(ST): u verblijft in doorsnee goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals 
Wadahl Hogfjellshotell Gala, Elveseter kunst & Kulturhotell Boverdal, Thon Hotel Sand-
ven Norheimsund, Thon Hotel Vettre Asker of gelijkaardig.
Standaard+(ST+): u verblijft in de betere kamers van de driesterrenhotels of in vier-
sterrenhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. Verblijf 
in hotels zoals Clarion Collection Astoria Hamar, Elveseter Kunst & Kulturhotell up-
grade kamer, Hardangerfjord Hotel(fjordzicht), Thon Hotel Opera Oslo of gelijkaardig.
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende ca-
tegorieën zijn op de voorziene bestemmingen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen 
of met de ferry Kiel-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Prijs per persoon voor de rondreis in periode 1/5-30/9/21 NORR019A/B
Kamer en ontbijt   Standaard Standaard+
Tweepersoonskamer   763,00 984,00
Single   1036,00 1398,00
3de volwassene in dubbel   664,00 766,00
Kind -2j. op de kamer v/d ouders/geen babybed   gratis gratis
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders   369,00 480,00
Babybedjes: ca. 150 NOK/nacht, ter plaatse te betalen.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 7 overnachtingen met ontbijt, 5x half pension (niet in Hamar en Oslo), cruise op 
Geirangerfjord, ticket voor de Floibanen in Bergen, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een 
documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, inkomgelden, plaatselijke overzetboten 
en verzekeringen.

Een bezoek aan Noorwegen is niet compleet zonder een bezoek aan de prachtige 
fjorden. Tijdens deze reis ziet u in ieder geval twee van de belangrijkste fjorden: de 
Sognefjord en de Hardangerfjord. Op de vrije dag in Bøverdalen kan u gemakkelijk een 
mooie excursie naar de Geirangerfjord maken. Daarmee heeft u ineens drie van de 
mooiste fjorden gezien. 

Dag 1: Oslo/Gardermoen – Hamar (89 km)
Aankomst in Oslo en via de stad rijdt u naar Gardermoen en Eidsvoll, waar op 17 mei 1814 
de Noorse grondwet werd aangenomen. Na Eidsvoll volgt een rit langs het Mjøsameer, het 
grootste meer in Noorwegen. Op dit meer vaart ook een historisch raderschip. Bij Hamar 
ligt het imposante Vikingschip-ijsstadion, dat eventueel bezocht kan worden. In dit plaatsje 
vindt u ook de beroemde ruïne van de domkerk, die van een glazen dak is voorzien.
Dag 2: Hamar – Gala (160 km)
U rijdt richting Lillehammer en steekt onderweg via de imposante Mjøsa-brug het meer over. 
Via de westoever rijdt u naar Lillehammer, de plaats waar in februari 1994 de Olympische 
Spelen werden gehouden. Hier is o.a. het Maihaugen Openluchtmuseum interessant, maar 
ook het kunstmuseum en de olympische faciliteiten. In de Haakonhal is tegenwoordig een 
officieel Olympisch Museum gevestigd. Na Lillehammer kan u kiezen voor de rijksweg of de 
Peer Gynt weg, een 60 km lange bergweg door een schitterend natuurgebied. Kiest u voor 
deze tolweg dan krijgt u waar voor uw geld en geniet u van een prachtig stukje natuur. Gala 
ligt aan de Peer Gynt weg. 
Dag 3: Gala – Bøverdalen (150 km)
Via Vinstra rijdt u naar Otta en dan langs de Otta-rivier en Vågåmeer naar Randen en het 
plaatsje Lom. In Lom bezoekt u de mooie staafkerk en een interessant steenmuseum. In 
Lom start de imposante Sognefjellbergpas (1.434 meter). Deze behoort zonder twijfel tot 
de mooiste bergpassen van het land. De weg loopt door het Jotunheimen Nationaal Park, 
waar u onder andere de hoogste berg van Noorwegen ziet  de Gladhøpiggen (2.469 
meter), de Dummdalsgrotten in Bøvertun en de Fantesteen, die het hoogste punt van de 
weg markeert. 
Dag 4: Bøverdalen – Geirangerfjord – Bøverdalen (280 km)
Vandaag raden wij u een uitstap naar de Geirangerfjord aan. Hiervoor rijdt u via Lom en 
het Ottadalen naar Grotli. Bij Pollfoss kunt u een prachtige waterval bekijken. Daarna via 
Langevatn naar Geiranger. Mocht het weer het toelaten raden wij ook nog een bezoekje 
aan de tolweg naar de Dalsnibba aan. Hier heeft u een prachtig uitzicht ! In Geiranger kunt 
u genieten van een spectaculaire cruise op het Geirangerfjord.
Dag 5: Bøverdalen – Norheimsund (275 km)
Tijdens uw tocht over de Sognefjell bergpas kan u genieten van de vele adembenemende 
uitzichtspunten. Skjolden markeert het einde van de bergpas en het begin van één van 
de armen van de Sognefjord. Niet ver van Skjolden ligt de oudste staafkerk van het land, 
de Urnes Staafkerk uit ca. 1140. Wat verder in Gaupne start het Jostedal. Hier kan u een 
bootexcursie naar de Nigardsgletsjer ondernemen. U rijdt daarna langs de oever van de 
Sogndalfjord naar Sogndal. Na de middagstop rijdt u langs de oever van de Sognefjord 
via Hermansverk en Leikanger naar Hella waar u de veerboot naar Vangsnes neemt. Via de 
zuidelijke oever van de Sognefjord zet u uw weg voort. Stop zeker bij het imposante beeld 
van de Noorse Vikingkoning Fridtjov en in Vik i Sogn aan de prachtige Hopperstad Staafkerk. 
Daarna rijdt u over Vikafjell-bergpas en langs de Tvindefoss-waterval naar Voss. Hier bevindt 
zich een mooi openluchtmuseum. Na een stop bij de Skjervet-waterval komt u toe in Nor-
heimsund. Hier verblijft u 2 nachten. 
Dag 6: Norheimsund – Bergen – Norheimsund (150 km) 
Gebruik dit dagje om tot rust te komen of om een excursie naar Bergen te maken. Bergen is 
al sinds eeuwen een belangrijk handelscentrum aan de westkust van Noorwegen. De stad 
ontwikkelde zich na de aankomst van de Duitse Hanzen tot de toegangspoort van het land. 
De “Bryggen”-kade getuigt nog van deze glansperiode in de Noorse geschiedenis. De hele 
stad staat trouwens vol met historische gebouwen. Diverse stadspoorten, de imposante 
Mariakerk en de vele kleine witte huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden. In uw reis 
zit een ticket voor de Floibanen waarbij u een schitterend panoramisch uitzicht krijgt over 
Bergen en wijde omgeving. 
Dag 7: Norheimsund – Oslo (380 km)
Een dag vol met indrukken. Via Øystese en Kvanndal rijdt u naar de Granvinfjord en Bruravik. 
Hier rijdt u langs de Hardangerbrug over de Eidfjord naar het Hardanger Informatiecentrum. 
Daarna start de beklimming van het Hardangervidda-bergplateau naar Fossli en de 180 
meter hoge Vøringfoss-waterval. Dit is de hoogste waterval in Noorwegen. Geniet van de 
karige natuur en de prachtige vergezichten op gletsjers en bergen. Na een middagstop in 
Geilo rijdt u door naar Gol, waar u een kopie van de Gol Staafkerk kan bezichtigen. Daarna 
via het smalle Hallingdal, de Hallingdalelva-rivier en het Krøderenmeer naar Norefjell, waar u 
Villa Fredheim kan bezoeken. In dit historische gebouw kunt u kennismaken met de Noorse 
sprookjeswereld van de trollen.  Verder naar de regio Oslo waar u incheckt in uw hotel voor 
u de rest van de dag de stad gaat ontdekken. 
Oslo is zonder twijfel een mooie stad. Het centrum telt een aantal historische gebouwen, 

waaronder het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, het Parlments-
gebouw Storting en het beroemde stadhuis, markant gelegen aan de oever van het Oslof-
jord. Een bezoek aan Oslo verdient ook een stop bij één van de musea op het schiereiland 
Bygdøy of aan het Frognerpark met zijn beelden van de Noorse kunstenaar Gustav Vige-
land.
Dag 8: Vertrek uit Oslo (50 km)
Vanaf het hotel rijdt u naar de luchthaven van Oslo of naar de haven voor de nachtboot 
van Oslo naar Kiel.

8-daagse autorondreis

vanaf € 763 p.p.

Kennismaking met Noorwegen

Noorwegen
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Dag 8: Vossestrand - Geilo (170 km)
Neem vandaag de weg naar Vossevangen zodat u onderweg een stop kan voorzien aan 
de Tvinde waterval, volgens vele de mooiste van Noorwegen. Op deze weg steekt u het 
Hardangerfjord over, rijdt u langs het Eidfjord en de buitenkant van het Hardanger Nationaal 
Park. Dit is een heel afwisselende weg met prachtige fjorden maar vooral ook een mooie rit 
over het hoogplateau. Geilo ligt op 800 meter hoogte en staat bekend als het vertrekpunt 
voor wandelingen en fietstochten naar het Hardangervidda en het Nationaal Park Hallings-
karvet. Vraag aan de receptie naar wandelkaartjes of huur in het dorp een fiets en vertrek. 
Overnachting in Geilo. 
Dag 9: Geilo - Oslo (220 km)
Afhankelijk of u graag nog wat meer van Oslo wilt ontdekken of nog wat langer in de natuur 
wenst te blijven vertrekt u vandaag naar Oslo. Overnachting in de omgeving van Oslo. 
Dag 10: vertrek 

Geiranger
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Bergen
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INBEGREPEN:
rafting tour, kajak tour, ticket 

Flam trein retour, cruise Naeroy-
fjord met busretour, een reisgids 
Noorwegen en een documen-

tatiemap.

INBEGREPEN:
ticket Floibanen, cruise  
Geirangerfjord, reisgids 

 Noorwegen en een documen-
tatiepakket
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Noorwegen

Prijs per persoon voor de rondreis in periode 1/4-30/9/21 NORR021A/B
Vertrek   Standaard Standaard+
Tweepersoonskamer   1050,00 1188,00
Single kamer   1488,00 1618,00
3de volw op de kamer   820,00 930,00
1 kind -2j. op de kamer/zonder bed   gratis gratis 
Max. 1 kind 3-11j. op de kamer van de ouders   513,00 581,00
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 9 overnachtingen in het logies van uw keuze, 8 x half pension (1ste nacht niet) in 
standaard en 7 x half pension (1ste en laatste nacht niet) in standaard+, ferry Hellesylt-Geiranger, 
ticket Gletsjermuseum, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage 
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, niet-vermelde inkomgelden, plaatselijke 
overzetboten en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten 
op Oslo en een huurwagen of met de ferry Kiel-Oslo-Kiel 
uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: 
Standaard (ST): u verblijft in doorsnee goede 
driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals Scandic 
Honefoss, Scandic Sunnfjord Hotel, Hotel Loenfjord, 
Quality Hotel Expo Fornebu of gelijkaardig
Standaard+ (ST+): u verblijft in de betere kamers 
van de driesterrenhotels of in viersterrenhotels, af-
hankelijk van de mogelijkheden van de overnach-
tingsplaats. Verblijf in hotels zoals Klaekken Hotell 
Honefoss, Hotel Alexandra Loen, Comfort Grand 
Hotel Oslo of gelijkaardig.

De natuur van Noorwegen is in vele opzichten uniek. Tijdens deze 
rondreis is daar de nadruk op gelegd. De afstanden zijn kort en in di-
verse plaatsen verblijft u twee nachten, zodat u rustig van de natuur kan 
genieten. Een wandeling naar de hoogste bergtop van Noorwegen: Gald-
høpiggen (2469 m) kan voor de sportievelingen niet ontbreken. Vanuit Bøverdalen 
kan u dat doen. En dat is maar één van de natuurhoogtepunten op deze reis.

Dag 1: Oslo/Gardermoen – Hønefoss (65 km)
Bij aankomst rijdt u naar Hønefoss waar u eventueel de Hadeland Glasfabriek kan bezoeken. 
Het is de moeite waard. In het centrum ligt de waterval waarnaar het plaatsje is vernoemd. 
Dag 2: Hønefoss – Geilo (170 km)
Via het Hallingdal en langs de Hallingdalselva-rivier gaat het naar Nesbyen, waar het ’s win-
ters wel -35º C kan worden. In Gol kan u een kopie van de Gol Staafkerk zien. Het origineel 
staat in Oslo in het openluchtmuseum. Na een stop bij het staafkerkje rijdt u verder naar 
Hol en het wintersportplaatsje Geilo. Dit is prachtig gelegen midden in de overweldigende 
natuur. 
Dag 3: Geilo – Førde (315 km)
Deze dag staat in het teken van de natuurpracht. U start met de beklimming van het Har-
dangervidda-bergplateau. De weg maakt deel uit van het Nationaal Park. Geniet van de 
karige natuur en de prachtige vergezichten op gletsjers en bergen. Voorbij de Sysendam 
en Fossli komt u aan de 180 meter hoge Vøringfoss-waterval. Dit is de hoogste waterval in 
Noorwegen. Nu start de afdaling naar de oever van de Eidfjord. Enkele haarspeldbochten 
brengen u naar het Måbødal en het Hardanger Informatiecentrum – een prachtig centrum 
dat over de natuur in dit gebied vertelt. Dan, rijdt u via Brimnes en Bruravik door de Vallevik-
tunnel (7511 meter) naar Granvin en Voss. Hier bevindt zich een mooi openluchtmuseum 
en een kerk uit de 12de eeuw. Iets noordelijker ziet u de Tvindefoss-waterval en dan start de 
beklimming van de Vikafjell-bergpas. Bij Vik i Sogn brengt u een bezoek aan de prachtige 
Hopperstad Staafkerk en in Vangsnes aan de oever van de Sognefjord, aan het beeld van 
de Noorse Vikingkoning Fridtjov. Na een korte rit langs de fjord start u met de beklimming 
van de Gaularfjell-bergpas naar Moskog en Førde. 2 overnachtingen in Førde.
Dag 4: Førde 
Vandaag gaat u op uitstap via Skei naar Fjærland en het Gletsjermuseum. Wilt u alles 
weten over gletsjers, dan is dit zeker de moeite. Daar in de buurt kan u ook gemakkelijk 2 
gletsjers bezoeken.
Dag 5: Førde – Loen (110 km)
U rijdt over de bergpas naar Karihaugen en Innvik aan de gelijknamige fjord. U volgt de 
oever van de fjord naar Olden. Hier vindt u de afslag naar de gletsjer Briksdalsbre, een arm 
van de majestueuze Jostedal-gletsjer. De Briksdal-gletsjer kunt u te voet of per elektrisch 
wagentje bereiken. Verder naar Loen.
Dag 6: Loen – Bøverdalen (150 km)
Na een korte rit naar Hellesylt neemt u de veerboot over de Geirangerfjord naar Geiranger. 
Op deze één uur durende tocht over de fjord geniet u van talrijke watervallen, zoals de 
bruidssluier en de zeven zusters. Van Geiranger rijdt u over de Grotlibergpas naar Pollfoss 
bij Nordberg en de gelijknamige waterval. In Lom bezichtigt u de mooie staafkerk en het in-
teressante steenmuseum. Na de middagstop start u met de beklimming van de imposante 
Sognefjellbergpas richting Sogndal. De Sognefjellbergpas (1434 meter) behoort zonder 
twijfel tot de mooiste bergpassen van het land. De weg loopt door het Jotunheimen Natio-
naal Park. Bekende plaatsen langs de weg zijn o.a. Bøvertun, waar u de Dummdalsgrotten 
kan bezoeken en de Fantesteen, welke het hoogste punt van de weg markeert.
Dag 7: Bøverdalen
Vandaag kan u wandelen in de omgeving of naar de hoogste bergtop van Noorwegen: 
Galdhøpiggen (2469 m).
Dag 8: Bøverdalen – Gala (145 km)
U vervolgt uw weg naar Randen en Vågåmo aan het Vågåmeer. Na een korte rit langs de 
Ottarivier bereikt u Otta. Daarna gaat het door het smalle Gudbrandsdal naar Vinstra waar 
u van de hoofdweg af gaat richting Gala aan het Galameer. 
Dag 9: Gala – Oslo (250 km)
Al snel bereikt u Lillehammer, de plaats waar in februari 1994 de Olympische Spelen 
werden gehouden. Hier kan u het Maihaugen Openluchtmuseum, het kunstmuseum, de 
olympische faciliteiten en het officieel Olympisch Museum bezoeken. Via de westoever van 
het Mjøsameer, het grootste meer in Noorwegen (365.000 m²) rijdt u over de 1420 me-
ter lange Mjøsa-brug naar de oostzijde van het meer. Bij Hamar bezoekt u het imposante 
Vikingschip-ijsstadion, het spoorwegmuseum of de beroemde domkerkruïne, die van een 
glazen dak is voorzien. In Eidsvoll werd op 17 mei 1814 de Noorse grondwet aangenomen. 
U rijdt door het glooiende landschap rond Oslo naar de hoofdstad. Check in bij uw hotel 
aan de rand van Oslo (standaard) of Oslo centrum (standaard+) en ga op verkenning in de 
hoofdstad. De stad Oslo is zonder twijfel een mooie en overzichtelijke stad. Het centrum telt 
een aantal historische gebouwen, waaronder het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, 
de oude Universiteit, het Parlementsgebouw Storting en het beroemde stadhuis, markant 

gelegen aan de oever van de Oslofjord. Een bezoek aan Oslo dient zeker een stop bij één 
van de musea op het schiereiland Bygdøy te omvatten. U vindt hier het openluchtmuseum, 
het Vikingschipmuseum, het Fram Museum, het Kon-Tiki/Ra II Museum en het scheepvaart-
museum. Een maritiem eiland dus. 
Dag 10: Vertrek uit Oslo (50 km)
U rijdt naar de luchthaven van Oslo of naar de haven voor de nachtboot van Oslo naar Kiel.

10-daagse autorondreis 

vanaf € 1050 p.p.

Natuurlijk Noorwegen 
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INBEGREPEN:
ferry Hellesylt-Geiranger,  
ticket gletsjermuseum,  

een reisgids Noorwegen en 
 een documentatiemap.
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Prijs per persoon voor de rondreis 
Kamer en ontbijt NORR004A NORR004B NORR004C NORR004D 
19/5-4/10/21 ST 9d/8n ST 11d/10n ST+ 9d/8n ST+ 11d/10n
Tweepersoonskamer 987,00 1177,00 1136,00 1377,00
3de persoon in single kamer 1413,00 1703,00 1444,00 1822,00 
Single met wagen 1523,00 1813,00 1554,00 1932,00
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders 466,00 561,00 542,00 666,00
3de bed in dubbel kamer 839,00 1013,00 865,00 1063,00
Toeslag 4/6 x HP/volw.  
(niet in Alesund/Bergen/Oslo) 194,00 269,00 144,00 219,00
Toeslag 4/6 x HP/kind 2-11j. 
(niet in Alesund/Bergen/Oslo) 97,00 134,50 72,00 109,50
Kind -2j. op de kamer v/d ouders/geen babybed: gratis.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 8/10 overnachtingen in kamer en ontbijt, ferryovertocht Hellesylt-Geiranger, ticket Floiba-
nen, cruise Telemark meren (11-daagse), een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatie-
map en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, inkomgelden en verzekeringen.
Opgelet: Vertrek mogelijk in laagseizoen (19/5-15/6/21 en 15/8-4/10/21) op dinsdag en vrijdag en 
in hoogseizoen (16/6-14/8/21) op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
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Accommodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+
Standaard (ST): u verblijft in doorsnee goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zo-
als Scandic Victoria Lillehammer, Olden Fjordhotel, Hotel Zander K Bergen, Ustedalen 
Hotel Geilo of gelijkaardig
Standaard+(ST+): u verblijft in de betere kamers van de driesterrenhotels of in vier-
sterrenhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. Verblijf 
in hotels zoals Clarion Collection Lillehammer, Quality Hotel Waterfront Alesund, Hotel 
Alexandra Loen, Vestlia Hotel Geilo, Thon Hotel Opera of gelijkaardig.
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende ca-
tegorieën zijn op de voorziene bestemmingen. 

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen of 
met de ferry Kiel-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Vertrek mogelijk in laagseizoen (19/5-15/6/21 en 15/8-4/10/21 op 
dinsdag en vrijdag en in hoogseizoen (16/6-14/8/21 op maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Dag 1: Oslo – Lillehammer (155 km)
U rijdt door het glooiende landschap rond Gardermoen naar Eidsvoll, waar op 17 mei 1814 
de Noorse grondwet werd aangenomen. Na Eidsvoll volgt een rit langs het Mjøsameer, 
het grootste meer in Noorwegen. Bij Hamar bezoeken we het imposante Vikingschip-ijs-
stadion, het spoorwegmuseum en de beroemde domkerkruïne, die van een glazen dak is 
voorzien. In Lillehammer werden in 1994 de Olympische Spelen gehouden. Hier is o.a. het 
Maihaugen Openluchtmuseum interessant, alsmede het kunstmuseum en de olympische 
faciliteiten. 
Dag 2: Lillehammer – Ålesund (285 km)
Via het smalle Gudbrandsdal gaat u naar Ringebu, met zijn staafkerkje uit de 12e eeuw, en 
Vinstra. Vanaf het idyllisch gelegen plaatsje Dombås duikt u het Romsdal in. Dit dal behoort 
tot één van de bekendste dalen in Noorwegen en kenmerkt zich door steile bergen met 
ruige natuur. U passeert ook de beruchte Trollveggen. Dit is een meer dan 1.500 meter 
hoge bergwand. Åndalsnes ligt idyllisch aan het Innfjord, een arm van het Romsdalsfjord. 
Via de Innfjordtunnel bereikt u Gridset. Verder gaat het over de Ørskogfjell-bergpas naar 
Sjøholt. Vervolgens langs het Storfjord naar Ålesund, zonder twijfel een prachtig stadje. De 
ligging op diverse eilanden maakt het uniek. Het stadje telt talloze historische gebouwen 
in Art-Nouveau stijl. 
Dag 3: Ålesund – Olden/Loen (155-160 km)
Na het ontbijt rijdt u naar Spjelkavik en dan naar Magerholm. Hier neemt u de veerboot over 
de Storfjord naar Ørsneset (Aursnes). Er volgt een prachtige rit langs de Storfjord naar Stran-
da en Hellesylt. Onderweg heeft u schitterend uitzicht op de Geirangerfjord. Van deze fjord 
kunt u tijdens de heerlijke overtocht met de veerboot van Hellesylt naar Geiranger gaan 
genieten. Op deze overtocht ziet u talrijke watervallen, zoals de Brudesløret (de bruidssluier) 
en De Syv Søstre (de zeven zusters). Na aankomst in Geiranger start u met de beklimming 
naar Langevatn. Onderweg zijn er een paar prachtige uitzichtspunten. De meest bekende 
zijn het punt bij Hole en Flydalsjuvet, alsmede Dalsnibba. Dalsnibba is een tolweg die u naar 
een hoogte van 1.495 meter brengt. Een echt adembenemend uitzicht volgt! Vervolgens 
rijdt u van Langevatn door diverse tunnels naar Hjelle. Een prachtige rit door een unieke 
bergwereld brengt u naar Stryn aan de Innvikfjord. De oever van deze fjord volgt u en dan 
passeert u toeristische plaatsjes als Loen en Olden. Hier vindt u ook de afslag naar de glet-
sjer Briksdalsbre, een arm van de majestueuze Jostedal-gletsjer. U overnacht in Olden(ST) 
en Loen(ST+).
Dag 4: Olden/Loen - Balestrand (170-175 km)
Via Innvik gaat u de bergpas over naar Karihaugen en bereikt het gehucht Byrkjelo. Na 
een korte rit door het Våtedal komt u aan in het plaatsje Skei, idyllisch gelegen aan het 
Jølster-meer. In Skei gaat het richting Sogndal. Allereerst rijdt u naar het gletsjermuseum in 
Fjærland aan het einde van het Fjærlandsfjord. Hier kunnen we kennis maken met de ge-
schiedenis van de gletsjers en fjorden. Na een prachtige rit langs het Dalavatn-meer bereikt 
u Sogndal aan de Sogndalfjord. U rijdt langs de oever van de Sognefjord naar Hella. Hier 
neemt u de veerboot naar Dragsvik. Dan is het nog een kort ritje naar Balestrand. 
Dag 5: Balestrand - Bergen (200 km)
U rijdt terug naar Dragsvik en neemt de veerboot over de Sognefjord naar Vangsnes. De 
Sognefjord is het langste en diepste fjord in Noorwegen. In Vangsnes kan u het impo-
sante beeld van de Noorse Vikingkoning Fridtjov zien. Vik i Sogn staat bekend om zijn 
prachtige Hopperstad Staafkerk. U start met de beklimming van de Vikafjell-bergpas en na 
het passeren van de Tvindefoss-waterval komt u in Voss aan. Hier bevindt zich een mooi 
openluchtmuseum en de Voss Kerk dateert uit de 12e eeuw. Vervolgens rijden we naar 
Bergen. De stad Bergen is al sinds eeuwen een belangrijk handelscentrum aan de westkust 
van Noorwegen. De stad ontwikkelde zich na de aankomst van de Duitse Hanzen tot de 
toegangspoort van het land. De “Bryggen’’-kade getuigt nog van deze glansperiode in de 
geschiedenis. De hele stad staat vol met historische gebouwen. 
Dag 6: Bergen
Tijdens de vrije dag in Bergen neemt u de tandradbaan Floibanen de Fløiberg op. Hier heeft 
u een fantastisch uitzicht op Bergen en de omgeving. In het centrum is ook het Hanzemu-
seum interessant en vergeet u niet een bezoek aan het voormalige huis van de Noorse 
componist Edvard Grieg te brengen. Het ligt een stukje buiten de stad, maar is wel het 
uitstapje waard.
Dag 7: Bergen – Geilo (250 km)
U verlaat de stad langs het plaatsje Dale. Na een korte rit bereikt u de volgende fjord: de 
Nærøyfjord. Na een rit door twee tunnels bereikt u Flåm, waar het beroemde Flåmtreintje 
reeds op u staat te wachten. Optioneel kan u een ritje met deze trein naar Myrdal en terug 
maken (ca. 2-3 uur durende excursie). Vanuit Flåm neemt u de weg langs het Aurlandfjord 
naar Aurland en het Aurlanddal. Hier start de beklimming van de Geiterygg-bergpas. In Hol 
neemt u richting Geilo.

Dag 8: Geilo - Oslo (260 km)
In Gol vindt u een kopie van de Gol Staafkerk. Het origineel staat in Oslo in het openlucht-
museum. U rijdt nu het smalle Hallingdal in en langs de Hallingdalelva-rivier naar Nesbyen. 
Uiteindelijk komt u bij het Krøderenmeer. U volgt de oever van het meer naar Norefjell, waar 
de Villa Fretheim bezienswaardig is. Via Hamremoen en Sokna rijdt u naar Oslo. Oslo is 
zonder twijfel een mooie stad. Het centrum telt een aantal historische gebouwen zoals 
het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, het Parlmentsgebouw en 
het beroemde stadhuis, markant gelegen aan de oever van de Oslofjord. Een bezoek aan 
Oslo dient zeker een stop bij één van de musea op het schiereiland Bygdøy te bevatten: het 
openluchtmuseum, het Vikingschipmuseum, het Fram Museum, het Kon-Tiki/Ra II Museum 
of het scheepvaartmuseum. 
Dag 9: Vertrek uit Oslo
Terug naar de luchthaven van Oslo voor de retourvlucht naar België.

Optionele verlenging Geilo – Vrådal – Oslo
Dag 8: Geilo – Vrådal
Vandaag rijdt u weer terug naar de fjorden! Daar start u met de beklimming van het Hardan-
gervidda-bergplateau. De weg maakt deel uit van een 3.422 km² groot natuurgebied en is 
sinds 1981 een Nationaal Park. Geniet van de karige natuur en de prachtige vergezichten 
op gletsjer en bergen. In Ustaoset en Haugestølen ziet u gedeelten van de bekende Bergen-
baan, het treintraject tussen Oslo en Bergen. Na het passeren van de Sysendam bereikt u 
Fossli en de 180 meter hoge Vøringfoss-waterval. Dit is de hoogste waterval in Noorwegen. 
Nu start de afdaling naar de oever van de Eidfjord, een arm van de Hardangerfjord. De haar-
speldbochten brengen u naar het Måbødal en het Hardanger Informatiecentrum – een 
prachtig centrum dat over de natuur in dit gebied vertelt. Door naar Lofthus en Odda, een 
klein industriestadje. U bevindt zich nu in het fruitteelt-gebied van Noorwegen. Hier groeien 
appels en kersen. Even ten zuiden van Odda ligt de Låtefoss-waterval, een imposante dub-
bele waterval. In Brunkeberg neemt u de afslag naar Vrådal en rijdt u de laatste kilometers 
van de dag door een schitterend landschap. 
Dag 9: Vrådal 
Op de vrije dag in Vrådal kan u ´s morgens een mooie wandeling maken of tot aan het uit-
zichtspunt rijden voor een mooi zicht op het merengebied. ́ s Namiddags maakt u met een 
authentieke, elegante boot een mooie boottocht op de Telemark meren Nisser en Vråvatn. 
Deze 2 meren bieden nauwe doorgangen, stranden en sluizen. Een heerlijke afsluiting van 
een prachtige vakantie door Noorwegen. 
Dag 10: Vrådal - Oslo
Door het imposante Flatdal rijden we naar Sauland en de Heddal Staafkerk, de grootste 
staafkerk van Noorwegen. U rijdt de pas over naar het historische stadje Kongsberg. De stad 
Kongsberg groeide na de vondst van zilver. Buiten de stad ligt de zilvermijn die nog steeds 
te bezichtigen is. De Koninklijke Munt bevindt zich nog steeds in Kongsberg. De rijkdom van 
de stad maakte het mogelijk een prachtige barokkerk te bouwen. Dit is tevens de grootste 
barokkerk van Noorwegen. Via Hokksund bereikt u Drammen. De bekendste bezienswaar-
digheid van de stad is de Spiraal – een weg uitgehouwen in de bergen en bestaande uit 8 
haarspeldbochten. We bereiken na een rit door een glooiend landschap Asker en Sandvika. 
Hier wonen diverse miljonairen. Aankomst in Oslo.
Dag 11: Vertrek uit Oslo
Terug naar de luchthaven van Oslo voor de retourvlucht naar België.

9 of 11-daagse autorondreis

vanaf € 987 p.p.

Noorse Hoogtepunten

Noorwegen

Lillehammer

Oslo

Geilo

Olden

Alesund

Balestrand

Bergen

Vradal

INBEGREPEN:
ferry Hellesylt-Geiranger, ticket 

Floibanen, cruise Telemark meren 
(11-daagse), een reisgids  

Noorwegen en een  
documentatiemap.
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Accommodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard 
en standaard+.
Standaard(ST): u verblijft in doorsnee goede dries-
terrenhotels. Verblijf in hotels zoals Comwell Kolding, 
Thon Hotel Bristol Bergen, Bardola Hoyfjellshotel Gei-
lo, Scandic Victoria Oslo of gelijkaardig.
Standaard+(ST+): u verblijft in de betere kamers 
van de driesterrenhotels of in viersterrenhotels, af-
hankelijk van de mogelijkheden van de overnach-
tingsplaats. Verblijf in hotels zoals First Hotel Kolding, 
Maritim Fjordhotel Flekkefjord, Vestlia Hotel Geilo, 
Thon Hotel Opera Oslo of gelijkaardig.
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor 
de ST en de ST+ versie soms een andere overnach-
tingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 
verschillende categorieën zijn op de voorziene be-
stemmingen.

Prijs per persoon voor de rondreis in periode 1/4-30/9/21 NORR008A/B
Vertrek zon,ma,di,woe,don   Standaard Standaard+
Tweepersoonskamer   1175,00 1250,00
3de pers. in single kamer   1755,00 1749,00
Single met wagen   1968,00 1962,00
1 kind -2j. op de kamer/zonder bed   gratis gratis 
Max. 1 kind 3-11j. op de kamer van de ouders   535,00 573,00
3de volw in dubbel   855,00 915,00
Bijkomende overnachting in hotel Hirtshals/DBL   107,50 107,50
4 x half pension/volw.(niet in Stavanger, Bergen, Oslo en Kolding) 118,00 118,00
4 x half pension/kind 3-11j.(niet in Stavanger, Bergen, Oslo en Kolding) 59,00 59,00
Toeslag vertrek op vrijdag of zaterdag: € 10/pers. Prijs op basis van 1 wagen. Babybed op aanvraag.
Gereserveerde stoel op Color Line: € 67,50/persoon. 
Optie ferry Stavanger-Bergen enkele richting: Prijs per wagen: € 62,50 + prijs per persoon: € 30.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 10 overnachtingen met ontbijt, ferries Hirtshals-Kristiansand en Larvik-Hirtshals voor wagen 
en passagiers, fjordcruise Gudvangen-Flam-Gudvangen, cruise Lysefjord/Preekstoel, ticket Floibanen, een 
reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden en inkomgelden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

Dag 1: Kolding
Reis naar Kolding in Denemarken (840km van Brussel). Overnachting in het Kolding.
Dag 2: Kolding - Hirtshals – Flekkefjord (275+125 km)
Vroeg vertrek naar Hirtshals in Noord-Denemarken. Hier ligt het comfortabele schip van 
de Color Line reeds op u te wachten. Uiterlijke inscheping om 11.30 uur voor veerdienst 
12.15-15.30u naar Kristiansand in Noorwegen (onder voorbehoud). De stad werd door de 
Deens-Noorse Koning Christian IV gesticht en door Nederlandse architecten ontworpen. De 
stad overleefde vier grote branden en daardoor zijn slechts enkele historische gebouwen 
overgebleven. Nu is Kristiansand het centrum van Zuid-Noorwegen. U rijdt verder door de 
provincie Vest-Agder naar Flekkefjord.
Dag 3: Flekkefjord – Stavanger (155 km)
Wij raden u een rit aan langs de zuidwestelijke kust richting Sandnes en de belangrijke stad 
Stavanger. Met z’n 95.000 inwoners één van de grootste steden in Noorwegen. Geniet van 
een wandeling door het oude Stavanger met zijn prachtige houten huizen. Enkele beziens-
waardigheden zijn de domkerk en het Noorse Oliemuseum.
Dag 4: Stavanger – Lysefjord - Stavanger
Tijdens deze dag in Stavanger scheept u in voor een 3u durende cruise vanuit Stavanger 
door de wondermooie Lysefjord naar de voet van de indrukwekkende Preekstoel. Daarna 
heeft u nog tijd genoeg om het mooie Stavanger te verkennen. 
Dag 5: Stavanger – Bergen (210 km)
Via twee tunnels rijdt u naar de kade in Mortavik (tolweg). Hier neemt u de veerboot over de 
Boknafjord naar Arsvågen op het eiland Vestre Bokn. Vervolgens gaat u eiland hoppen via 
Førde en Valevåg. Hier start een nieuwe tolweg naar het eiland Stord. U rijdt via de oeverver-
binding naar het eiland Bømlo en Stord en via Leirvik naar de veerboothaven in Sandviksvåg. 
Nogmaals een veerbootovertocht, nu naar Halhjem, even ten zuiden van Bergen. Na aan-
komst rijdt u via Søfteland en Nesttun naar de Hanzestad Bergen. 
Alternatieve optie: neem vanmorgen de Fjord Line ferry met vertrek om 07u00 in Stavan-
ger naar Bergen waardoor de chauffeur wat rust krijgt en u kan genieten van het prachtige 
landschap. U bent rond de middag in Bergen. Indien u voor deze optie kiest is het ontbijt aan 
boord inbegrepen i.p.v. in het hotel. 
De stad Bergen is al sinds eeuwen een belangrijk handelscentrum aan de westkust van Noor-
wegen. De stad ontwikkelde zich na de aankomst van de Duitse Hanzen tot de toegangspoort 
van het land. De “Bryggen”-kade getuigt nog van deze glansperiode in de Noorse geschie-
denis. De hele stad staat trouwens vol met historische gebouwen. Diverse stadspoorten, de 
imposante Mariakerk en de vele kleine witte huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden.
Dag 6: Bergen
Op deze vrije dag heeft u volop de gelegenheid om de stad beter te bekijken. Met uw inbe-
grepen ticket voor de Floibanen maakt u een rit met de tandradtrein naar het hoogste punt 
van Bergen, waar u een schitterend uitzicht heeft op de stad en de zee. 
Dag 7: Bergen – Geilo (250 km)
Verlaat de stad op weg naar Voss langs het plaatsje Dale, waar de beroemde Noorse truien 
vandaan komen. Al snel komt u in het plaatsje Voss aan. Hier bevindt zich een mooi open-
luchtmuseum en de Voss Kerk dateert uit de 12e eeuw. Na een korte rit bereikt u de Nærøyf-
jord. In Gudvangen gaat u aan boord van een fjordcruise naar Flam. Deze fjordcruise biedt 
een unieke mogelijkheid het imposante van de fjorden te beleven. De Nærøyfjord is zo smal 
dat u het gevoel krijgt de wanden aan te kunnen raken. Bij terugkeer in Gudvangen trekt u 
verder richting Geilo. U bereikt al snel de bezienswaardige 12e eeuwse Borgund Staafkerk. 
Vanuit het kleine gehucht Borlaug rijdt u de bergpas naar Hemsedal op. De vegetatie wordt 
steeds minder en de natuur steeds ruiger. U sluit af met een rit door een rustig landschap dat 
enkel door een sterkstromende rivier wordt verstoord. Na een rit door het Hemsedal bereikt u 
het toeristische plaatsje Gol en daarna Geilo, waar u overnacht.
Dag 8: Geilo
Op deze vrije dag adviseren we een bezoek aan het Hardangervidda Bergplateau, de Voring-
fosswaterval (189 meter vrije val), het Måbødal en de Eidfjord.
Dag 9: Geilo – Oslo 
Rij verder naar Gol, waar u een kopie van de Gol Staafkerk vindt. Het origineel staat in het open-
luchtmuseum van Oslo. U rijdt nu het smalle Hallingdal in en langs de Hallingdalelva-rivier naar 
Nesbyen. Uiteindelijk komt u bij het Krøderenmeer aan. Volg de oever van het meer naar Noref-
jell, waar de Villa Fredheim bezienswaardig is. In dit historische gebouw kunt u kennismaken met 
de Noorse sprookjeswereld van de trollen. Een aanrader! Via Hamremoen en Sokna rijdt u naar 
Oslo. Oslo is zonder twijfel een mooie en overzichtelijke stad. Het centrum telt een aantal histo-
rische gebouwen, waaronder het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, 
het Parlementsgebouw Storting en het beroemde stadhuis, markant gelegen aan de oever van 
het Oslofjord. Een bezoek aan Oslo dient zeker een stop bij één van de musea op het schier-
eiland Bygdøy te omvatten. In het Frognerpark vindt u de beelden van de Noorse kunstenaar 
Gustav Vigeland. Ook ligt hier het Stadsmuseum van Oslo en het atelier van de kunstenaar. Voor 
de kunstliefhebber raden wij de Nasjonalgaleri aan. Heeft u geen hoogtevrees, dan gaat u naar 
de Holmenkollen-berg met de bekende gelijknamige skischans.

Dag 10: Oslo – Larvik
In de loop van de middag kunt u uit Oslo vertrekken. U hoeft niet ver te rijden. De rit naar Larvik 
zal niet meer dan 1,5-2 uur in beslag nemen. Bij een vroeger vertrek kan u stoppen in Horten. 
Hier vindt u het Marine Museum en het Preuss Fotomuseum.
Dag 11: Larvik – Hirtshals
Na het ontbijtbuffet snel naar Larvik en inscheping naar Hirtshals. Om 08.00 uur vertrekt de 
veerboot uit Larvik. Om 11.45 uur komt u in Hirtshals aan. U kunt eventueel ook een latere 
boot nemen. 

11-daagse autorondreis

vanaf € 1175 p.p.

Zuid-Noorwegen, een andere  
fjordenwereld

Noorwegen

Bergen

Geilo

Oslo

Kuinesdal

Stavanger

Hirtshals
- Denemarke

Kristiansand

INBEGREPEN:
ferryovertochten, fjordcruise 

Flam, cruise Preekstoel, ticket  
Floibanen, een reisgids  

Noorwegen en een  
documentatiemap.
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Accommodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+
Standaard(ST): u verblijft in doorsnee goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals 
First Hotel Victoria Hamar, Hotel Geiranger, Ryfylke fjordhotel, Scandic Sunnfjord, en 
Scandic Holmenkollen Park  of gelijkaardig.
Standaard+(ST+): u verblijft in de betere kamers van driesterrenhotels of in vierster-
renhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. Verblijf in 
hotels zoals Clarion Collection Astoria Hamar, Wadahl Hogfjellshotel (upgrade), Hotel 
Union Geiranger, Grand Hotel Terminus Bergen, Scandic Victoria Oslo of gelijkaardig. 
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende ca-
tegorieën zijn op de voorziene bestemmingen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen of 
met de ferry Kiel-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Prijzen per persoon voor de rondreis in periode 1/5-30/9/21 NORR020A/B
Volgens programma   Standaard Standaard+
Tweepersoonskamer   1306,00 1675,00
Single   1911,00 2450,00
Kind -2j. op de kamer v/d ouders/geen babybed   gratis gratis
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders   641,00 825,00
3de volwassene in dubbel   1025,00 1320,00
Elandensafari 3u (1/6-10/9): € 74,50/volw en € 42/kind -12j. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 14 overnachtingen met ontbijt, 7 x half pension (niet in Hamar, Bergen, Sandefjord, 
Stavanger en Oslo), cruise Geirangerfjord (8/5-15/9), ticket Floibanen, cruise Lysefjord/Preekstoel 
(1/5-30/9), een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantie-
fonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, niet-vermelde inkomgelden en plaatse-
lijke overzetboten en verzekeringen.
Opmerking: Het minimum aantal deelnemers voor de elandensafari is 4 personen. In het geval er 
geen 4 personen inschreven wordt de safari geannuleerd en wordt ze u terugbetaald. 

Tijdens deze reis verkent u heel Zuid-Noorwegen. In een aantal plaatsen 
verblijft u twee nachten om optimaal te kunnen genieten. Hoogtepunten 
van deze reis zijn de prachtige fjorden als de Geirangerfjord, de Sognefjord, 
de Hardangerfjord en het imposante fjordengebied tussen Bergen en Stavan-
ger. De onvergetelijke cruise op de Geirgangerfjord is inbegrepen. 

Start van de rondreis is enkel mogelijk op maandag, woensdag, donderdag of zaterdag.

Dag 1: Oslo/Gardermoen – Hamar (89 km)
Na aankomst rijdt u via Eidsvoll, waar op 17 mei 1814 de Noorse grondwet werd aange-
nomen, en het Mjøsameer, het grootste meer in Noorwegen naar Hamar. Daar ligt het 
imposante Vikingschip-ijsstadion, een spoorwegmuseum en de beroemde domkerkruïne, 
die van een glazen dak is voorzien.
Dag 2: Hamar – Gålå (135 km)
U steekt het Mjøsa meer via de imposante lange Mjøsa-brug over en rijdt langs de westoe-
ver naar Lillehammer, waar in februari 1994 de Olympische Spelen werden gehouden. 
Hier zijn o.a. het Maihaugen Openluchtmuseum, het kunstmuseum, de olympische ski-
schansen, de ijshockeyhallen en het officieel Olympisch Museum het bezoeken waard. 
Vervolgens rijdt u door het smalle Gudbrandsdal naar Ringebu waar u het staafkerkje uit de 
12e eeuw kan bezichtigen. In Gålå verblijft u 2 nachten. 
Dag 3: Gålå
Volg vandaag zeker de Peer Gynt autoroute door het schitterende landschap van de uitlo-
pers van het Jotunheimgebergte of maak een mooie wandeling in de buurt van het hotel. 
In ieder geval, geniet volop van de Noorse natuur. 
Optionele activiteit: Om 20u kan u op Elandensafari. U leert alles over het leven van dit 
prachtige dier in zijn eigen habitat. Met een minibusje bezoekt u een gebied met veel 
elanden waar u dikwijls ook vossen of herten kan zien.
Dag 4: Gålå – Geiranger (289 km)
Rij via Otta en Dombås het Romsdal in. Dit is één van de bekendste valleien in Noorwegen 
en kenmerkt zich door steile bergen met karige natuur. U komt voorbij aan de beruchte Trol-
lveggen, een meer dan 1500 meter hoge bergwand. Daarna volgt één van de mooiste we-
gen van Noorwegen de Golden Route. Vanaf talrijke uitzichtpunten geniet u van onvergete-
lijke panorama’s. Na iedere bocht wacht een nieuw en adembenemend uitzicht. Na Sogge 
ziet u de 320 meter lange Stigfoss-waterval, die een loodrechte val van 40 meter heeft. Dan 
begint u aan de beklimming van de Trollstigen-bergpas. Onderweg zijn er foto stop mo-
gelijkheden. U rijdt verder naar het kleine Linge, waar u de veerboot over de Norddalsfjord 
neemt, dan over de Ørnevei (de Adelaarsweg) en de Ørnesvingen (de Adelaarsbochten) 
naar Geiranger aan de gelijknamige beroemde fjord. 2 overnachtingen in Geiranger.
Dag 5: Geiranger
Vandaag staat er een Fjord Sightseeing cruise op het programma. Tijdens deze 1,5u du-
rende cruise geniet u van de prachtige omgeving. De rest van de dag kan u relaxen of 
kiezen voor een mooie wandeling.
Dag 6: Geiranger – Førde (196 km)
U start de dag met de beklimming naar Langevatn. Onderweg geniet u van een paar prach-
tige uitzichtspunten. De meeste herkent u zeker van postkaarten of puzzles. Dalsnibba is het 
bekendste. Dit is een tolweg met 13 haarspeldbochten die u naar een hoogte van 1495 
meter brengt. Een echt adembenemend uitzicht volgt! 
Na het Djupvatn-meer rijdt u via Stryn, idyllisch gelegen aan de Innvikfjord, en Loen naar 
Olden. Hier kan u de afslag naar de Briksdalsbre gletsjer, een arm van de majestueuze Jos-
tedal-gletsjer, nemen. De Briksdal-gletsjer kunt u te voet of per electrisch wagentje bereiken. 
Overnachting in Førde. 
Dag 7: Førde – Bergen (285 km)
Via Moskog rijdt u naar Dragsvik waar u de veerboot over het Sognefjord naar Vangsnes 
neemt. De Sognefjord is de langste en diepste fjord in Noorwegen. In Vangsnes ziet u het 
imposante beeld van de Noorse Vikingkoning Fridtjov. In Vik i Sogn bekijkt u de prachtige 
Hopperstad Staafkerk en dan start de beklimming van de Vikafjell-bergpas.Na de Tvinde-
foss-waterval rijdt u via Voss met zijn openluchtmuseum en kerk uit de 12e eeuw naar 
Bergen. 2 overnachtingen in Bergen. 
Dag 8: Bergen
De stad Bergen is sinds eeuwen een belangrijk handelscentrum. De stad ontwikkelde zich 
na de aankomst van de Duitse Hanzen tot de toegangspoort van het land. De “Bryggen”-
-kade getuigt nog van deze glansperiode in de Noorse geschiedenis. De hele stad staat 
trouwens vol met historische gebouwen. Diverse stadspoorten, de imposante Mariakerk en 
de vele kleine witte huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden. Geniet na een ritje met 
de Floibanen tandradtrein van een prachtig uitzicht over Bergen. 
Dag 9: Bergen – Sand (275 km)
U zet uw reis verder over het Kvamskogen-plateau naar de Steindalsfoss-waterval. De water-
val is beroemd, omdat men er achter langs kan lopen. U volgt een tijdje de Hardangerfjord 
en bereikt dan via Øystese het Kvanndal waar u de veerboot naar Utne neemt. U rijdt langs 

de Sør Fjord naar Agatunet voor een korte stop in dit historische dorp. Verder naar Odda en 
de beroemde dubbele Låtefosswaterval. Met groot geweld dondert het water er naar bene-
den. Aansluitend rijdt u via een prachtige bergpas naar Sand. 2 overnachtingen in Sand. 
Dag 10: Sand
Sand ligt aan een fjord waar u kan genieten van de rust en de ruimte.
Dag 11: Sand – Stavanger (145 km)
U rijdt zuidelijk langs de Sandsfjord en de Erfjord. In Nesvik neemt u de veerboot naar Hjel-
meland en na een rit door het gewest Ryfylke bereikt u Årdal met de oude Årdal Kerk. Een 
kronkelige weg brengt u in Oanes aan de Høgsfjord. Nogmaals een oversteek per veerboot, 
nu naar Lauvvik. Na een korte rit langs het Storavatn-meer bereikt u Sandnes en het gezel-
lige stadje Stavanger. Met z’n 95.000 inwoners is Stavanger één van de grootste steden in 
Noorwegen. Enkele bezienswaardigheden zijn de domkerk en het Noorse Oliemuseum. 2 
overnachtingen in Stavanger. 
Dag 12: Stavanger
Tijdens deze dag in Stavanger scheept u in voor een 3u durende cruise vanuit Stavanger 
door de wondermooie Lysefjord naar de voet van de indrukwekkende Preekstoel. Daarna 
heeft u nog tijd genoeg om het mooie Stavanger te verkennen. 
Dag 13: Stavanger – Larvik (425 km)
U verlaat de stad in zuidelijke richting en rijdt door zuidwestelijk Noorwegen naar de haven-
stad Kristiansand. De stad overleefde vier grote branden en daardoor zijn slechts enkele 
historische gebouwen overgebleven. Nu is Kristiansand een belangrijke havenstad. Dan 
gaat u in noordelijke richting via leuke plaatsjes als Grimstad, Arendal, Risør, Tvedestrand en 
Kragerøy. Larvik staat bekend om zijn Farris mineraalwater en heeft het enige beukenbos 
in Noorwegen. 
Dag 14: Larvik – Oslo (135 km)
In de loop van de ochtend bereikt u Oslo. Het centrum telt een aantal historische gebou-
wen, waaronder het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, het Parle-
mentsgebouw Storting en het beroemde stadhuis, mooi gelegen aan de oever van de Os-
lofjord. Voor de kunstliefhebber raden wij de Nasjonalgaleri aan. Heeft u geen hoogtevrees, 
bezoek dan de Holmenkollen-berg met de bekende gelijknamige skischans.
Dag 15: Vertrek uit Oslo (50 km)
Vertrek vanaf de luchthaven van Oslo of neem de nachtboot van Oslo naar Kiel.

15-daagse autorondreis

vanaf € 1306 p.p.

Ronde van Zuidelijk Noorwegen

Noorwegen
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INBEGREPEN:
cruise Geirangerfjord, ticket 
Floibanen, cruise Lysefjord,  
een reisgids Noorwegen en  

een documentatiemap.
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Noorwegen

Prijzen per persoon voor de rondreis  NORR028
Logies alleen;1/5-31/10/21
Bezetting 2 volwassenen    1439,00
Bezetting 2 volwassenen + 1 kind -15j.    1012,00
Bezetting 2 volwassenen + 1 kind 15-18j.    1019,00
Bezetting 2 volwassenen + 2 kind. -15j.    793,00
Bezetting 2 volwassenen + 2 kind 15-18j.    823,00
Deze reis met transport? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 9 overnachtingen in vakantiewoningen met min. 2 slaapkamers, 1 overnachting in Thon 
Hotel Linne Oslo met ontbijt, bedlinnen en badhanddoeken per vakantiewoning, eindschoonmaak 
per vakantiewoning, de ferryovertocht Gudvangen-Kaupanger met wagen, een cruise op de Geiran-
gerfjord, ticket voor de gondel in Stranda, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatie-
map en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, maaltijden, drankjes, inkomgelden, plaatselijke overzetboten buiten de 
inbegrepen, optionele activiteiten en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met 
vluchten op Oslo en een huurwagen of met de ferry 
Hirtshals(DK)-Larvik-Hirtshals of Kiel(D)-Oslo-Kiel uit 
ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Voor deze reis reserveren wij u een comfortabele 
vakantiewoning voor max. 4 personen met min. 2 
slaapkamers en in Thon Hotel Linne Oslo, een fami-
liekamer voor max. 4 personen. Indien kinderen +12j. 
meereizen dan wordt de familiekamer op dag 9 ver-
vangen door een triple kamer indien 3 personen en 
2 tweepersoonskamers indien 4 personen + 15j.

Tijdens deze reis geniet u met volle teugen van de mooiste beziens-
waardigheden die Noorwegen te bieden heeft. U rijdt over spectacu-
laire wegen langs enkele van de meest fabelachtige landschappen van 
Scandinavië. U verblijft telkens 2 nachten in hetzelfde logement zodat u 
tijd heeft om het hart van Noorwegen, van de hoofdstad Oslo via de majestueuze 
Sognefjord tot aan de beroemde Geirangerford te ontdekken. 

Dag 1- 4: Geilo
Uw eerste verblijfsplaats is Geilo, een bekend skioord dat zich in de zomer omvormt tot een 
enorme speeltuin voor de hele familie. Tijdens dit verblijf kan u met de fiets of te voet op 
ontdekking op het Hardanger plateau, u gaat raften of u bezoekt Torpo en Gol. In Torpo vindt 
u de oudste en enige originele staafkerk die er in het Hallingdal te vinden is. 
Optionele activiteit:
Fiestverhuur 1 dag (9-18u)
• Prijs per volwassene: € 57,50 en € 32,50 per kind -12j.
• Inbegrepen: helm, pomp en herstellingsset en waterfles.
Electrische fietsverhuur 1 dag
• Prijs per volwassene: € 78 (geen kinderfietsen)
Dag 4: Geilo - Flam - Gudvangen - Kaupanger - Sogndal (135 km + ferry + 5 km)
Vanuit Geilo gaat het ´s morgens richting Flam waar u aan boord van de beroemde Flam 
trein stijl tegen de berg omhoog gaat naar Myrdal. Dit is een onvergetelijke reis met een 
panoramisch uitzicht op het fjord. In Gudvangen scheept u in voor de volgende etappe 
van uw reis die u naar de noordoever van de langste fjord van Noorwegen, de Sognefjord 
brengt. De boottocht van 2 uur over deze beroemde fjord met zijn smaragdgroene water en 
enorme watervallen staat bekend als één van de spectaculairste van het land. Bij aankomst 
in Kaupanger is het maar enkele kilometers meer naar uw verblijfsadres. 
Dag 4 - 6: Sogndal
In Sogndal kan u een bezoek brengen aan het folkmuseum, het Fjordmuseum of aan de 
staafkerk. Maar tijdens deze tijd in Sogndal gaat u vooral op verkenning uit langs de oevers 
van de verschillende fjorden, bezoekt u het gletsjermuseum in Fjaerland of u rijdt naar het 
Lustrafjord waar u met een kajak het fjord op gaat. 
Optionele activiteit:
Fjord kayak safari op de Lustrafjord (4u)
• Prijs per volwassene:€ 114 - Kind 7-14j.: € 91
Dag 6: Sogndal - Briksdalgletsjer - Stranda (295 km)
Tijdens uw rit naar Stranda kan u er voor opteren om via Olden naar de Briksdalgletsjer te 
rijden. Onderweg is het uitzicht op de gletsjerrivier die hier en daar turkooisen meren vormt 
ronduit fantastisch. Aan de Briksdalgletsjer kan u een mooie wandeling naar de gletsjertong 
maken of er voor opteren met een kleine trollwagen de berg op te gaan. Groot en klein 
zullen er van genieten. Daarna gaat de rit verder langs Loen en Stryn naar Stranda. 
Dag 6 - 8: Stranda
Stranda is een klein stadje niet ver van de Geiranger fjord die op de UNESCO lijst vermeld 
staat. U kan in deze regio prachtige natuurwandelingen ondernemen. Tijdens dit verblijf 
neemt u in Stranda de nieuwe gondellift voor een spectaculair uitzicht over het fjord en 
geniet u van een cruise op het Geirangerfjord met zijn zeven watervallen. 
Inbegrepen activiteiten:
Pakket Stranda met 2 activiteiten: Cruise of Geirgangerfjord van/naar Geiranger + ritje met 
de Stranda gondola
Dag 8: Stranda - Beitostolen (300 km)
De etappe van vandaag brengt u door de bergen naar de regio van het Nationaal Park 
Jotunheimen. Stop onderweg regelmatig eens om van het uitzicht te genieten en een 
wandelingetje te maken. 
Dag 8 - 10: Beitostolen
In Beitostolen staat de natuur voorop. Beitostolen ligt tegen het Nationaal Park Jotunhei-
men waar u kan kiezen uit verschillende gemakkelijke wandelingen. Zin in waterpret ? Maak 
dan gebruik van het zwembad van het Radisson hotel of ga voor rivierrafting die hier ge-
makkelijk toegankelijk is voor families.
Optionele activiteit:
Pakket Beitostolen met 3 activiteiten: bezoek Valdres folkemuseum, rivierrafting trip en 
inkom zwembad in het Radisson Blu Mountain Resort. 
• Prijs per volwassene: € 186 en € 152 per kind 10-12j.
• Opgelet: vervoer vanuit Beitostolen naar de rivier is met uw eigen wagen. 
Dag 10: Beitostolen – Oslo/Asker (220 km)
In de namiddag komt u toe in Bjerke, een deelgemeente van Oslo, waar u incheckt in uw 
hotel voor de laatste nacht. U kan van de gelegenheid gebruik maken om de hoofdstad, 
Oslo te verkennen. Hierbij raden wij u een bezoek aan het stadhuis, de prachtige moderne 
opera en het fort Aker aan. Maar geniet vooral van de levendige sfeer in deze stad op 
mensenmaat.  
Dag 11: retour
Vandaag neemt u afscheid van Noorwegen en vat u de terugreis naar België aan. 

11-daagse autorondreis

vanaf € 793 p.p.

Noorwegen in cottages
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INBEGREPEN:
cruise Geirangerfjord,  

gondel Stranda, een reisgids 
Noorwegen en  

een documentatiepakket.
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Prijzen per persoon voor de rondreis in periode 1/4-30/9/21  NORR024A/B
Volgens programma   Standaard Standaard+
Tweepersoonskamer   1419,00 1482,00
Single   2149,00 2294,00
Kind - 2 jaar zonder babybed   gratis gratis
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer van de ouders   698,00 729,00
3de volw. in de dubbel   1115,00 1165,00
Toeslag kamer aan de voorzijde van Holmenkollen park Hotel(ST) 2n: € 140 pp.
Inbegrepen: 13 overnachtingen met ontbijt, 7 x half pension (niet in Elverum, Trondheim, Bergen en 
Oslo), ticket voor de Floibanen in Bergen, een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatie-
map en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, inkomgelden, plaatselijke overzetboten 
en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen 
of met de ferry Kiel-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+
Standaard (ST): u verblijft in doorsnee goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals 
Comfort Hotel Trondheim, Scandic Parken Alesund, Hotel Zander K Bergen, Dr Holm 
Hotel Geilo, Scandic Holmenkollen Oslo of gelijkaardig
Standaard+ (ST+): u verblijft in de betere kamers van de driesterrenhotels of in vier-
sterrenhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. Verblijf 
in hotels zoals Scandic Nidelven Trondheim, Quality Hotel Waterfront Alesund, Thon 
Hotel Bristol Bergen, Vestlia Resort Geilo, Thon Hotel Opera Oslo of gelijkaardig
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende ca-
tegorieën zijn op de voorziene bestemmingen.

Na een eerste overnachting in een speciaal elandenhotel rijdt u door het 
Østerdal naar het bijzondere plaatsje Røros. Dit is een onbekende parel. Het 
centrum van het dorp staat vol met prachtige kleine, kleurige, houten huisjes. 
Daarna staat Trondheim, de voormalige hoofdstad van het land op het programma 
en rijdt u langs kust en fjorden naar plaatsen als Molde, Ålesund, Førde en Bergen. Met 
een rit langs de Hardangerfjord en over het Hardangerviddabergplateau sluit u deze complete 
rondreis door de fjorden af.

Dag 1: Oslo/Gardermoen – Elverum (100 km)
Na aankomst in Oslo rijdt u via Eidsvoll ,waar op 17 mei 1814 de Noorse grondwet werd aange-
nomen, en het Mjøsameer, het grootste meer in Noorwegen (365.000 m), het binnenland in. U 
rijdt naar Elverum, waar voor de stadspoorten het nieuwe hotel ligt. U overnacht in het speciale 
elandenhotel, Rica Elgstua. 
Dag 2: Elverum – Røros (245 km)
’s morgens kan u nog een bezoek aan het bosbouwmuseum in Elverum plannen voor u door 
het mooie Østerdal naar Røros rijdt. Dit schilderachtige en kleurrijke oude mijnwerkersplaatsje is 
één van de mooiste steden van Noorwegen. Een aanzienlijk deel van het stadje bestaat nog uit 
authentieke 19e-eeuwse houten huizen. 
Dag 3: Røros 
Op uw vrije dag heeft u tijd voor een uitgebreide wandeling in Røros. Vergeet daarbij dan zeker de 
Røros Kerk, het Røros Museum en de Olavsmijnen niet. De lokale toeristische dienst organiseert 
verschillende wandelingen die zeker de moeite zijn. 
Dag 4: Røros – Trondheim (155 km)
Vanuit Røros rijdt u door een afwisselend landschap naar Støren en Trondheim. Trondheim werd 
als Nidaros in 997 gesticht door de Vikingkoning Olav Tryggvason. Bezienswaardigheid nummer 1 
is de Nidaros Domkerk. Het gebouw is 101 meter lang en 50 meter breed en daarmee het grootste 
gotische gebouw in Scandinavië. Andere bezienswaardigheden zijn het Ringve Muziekmuseum, 
de Munkholmen vesting en het Trøndelag openluchtmuseum.
Dag 5: Trondheim – Molde * (255 km)
De Gaulosenfjord is de eerste fjord op uw weg naar Orkanger, Vinjeøra en Halsa, waar u de veer-
boot naar Kanestraum neemt. Het landschap wordt steeds ruiger. Via de drijvende Bergsøysund-
-brug rijdt u naar het Bergsøy-eiland en de Batnfjord. Later gaat het over de Fursetfjell-bergpas 
(230 meter) naar het plaatsje Molde. Ieder jaar in de maand juli wordt hier een zeer populair 
jazzfestival* gehouden. 
Alternatief: Na het Batnfjord kan u ook de beroemde “Atlanterhavsveien” nemen. Daarna via Kristi-
ansund door de tunnel naar Bremnes en dan komt de prachtige Atlanterhav-weg – een weg met 
8 bruggen en tunnels dwars door de Atlantische Oceaan. Bij slecht weer kan het hier behoorlijk 
spoken. Vanuit Averøy rijden we dan naar Molde. 
* Tijdens het Jazzfestival kan de overnachting plaatsvinden in Kristiansund!
Dag 6: Molde – Ålesund (195 km)
Vandaag een prachtige dag. Neem de veerboot van Sølsnes naar Åfarnes en dan rijdt u naar 
Sogge en neemt hier de rijksweg 60: ook wel de Golden Route genoemd! Wat volgt is één van de 
mooiste wegen van Noorwegen. Vanaf talrijke uitzichtpunten geniet u van onvergetelijke pano-
rama’s. Na iedere bocht volgt een nieuw en adembenemend uitzicht. Na Sogge ziet u de 320 
meter lange Stigfoss-waterval, die een loodrechte val van 40 meter heeft. Vervolgens begint u aan 
de beklimming van de Trollstigen-bergpas. Deze weg werd in 1936 geopend en bestaat uit niet 
minder dan elf haarspeldbochten en heeft een stijging van 12%. Daarna rijdt u verder via Linge 
en de oevers van de Norddalsfjord naar Ålesund. Dit is zonder twijfel een prachtige stadje. De 
ligging op diverse eilanden, maakt het zo uniek. Het stadje telt talloze historische gebouwen. Op 
20 januari 1904 brandde een groot gedeelte van de stad af en de stad werd in de Art-Nouveau stijl 
herbouwd. Talloze huizen getuigen van deze periode en geven de stad haar karakteristieke uiterlijk. 
Dag 7: Ålesund – Førde (265 km)
Rij via Magerholm en Stranda naar Hellesylt. Onderweg naar Hellesylt heeft u een prachtig uitzicht 
op de Geirangerfjord. Nu volgt een mooie rit langs het Hornindalmeer, dat met een diepte van 
539 meter het diepste meer van Europa is. In Kjøs rijdt u richting Stryn, idyllisch gelegen aan de 
Innvikfjord. U volgt de oever van deze fjord. U komt voorbij de toeristische plaatsjes Loen en Olden 
en kan eventueel een wandeling naar de Briksdalsbre gletsjer maken. Via Innvik rijdt u de bergpas 
over naar Karihaugen en via Byrkjelo en het Jølstermeer komt u uit in Førde. 
Dag 8: Førde – Bergen (275 km)
U neemt in Dragsvik de veerboot over de Sognefjord naar Vangsnes. De Sognefjord is het langste 
(286 km) en diepste (1.308 meter) fjord in Noorwegen. In Vangsnes kan u het imposante beeld 
van de Noorse Vikingkoning Fridtjov zien. Na een korte rit langs de fjord bereikt u Vik i Sogn, be-
kend om de prachtige Hopperstad Staafkerk. Na de beklimming van de Vikafjell-bergpas ziet u net 
voor Voss de Tvindefoss-waterval. In Voss bevindt zich een mooi openluchtmuseum en een 12de 
eeuwse kerk. Op weg naar Bergen rijdt u door Dale, waar de beroemde Noorse truien vandaan 
komen. In Bergen moet u er zeker een kopen. 
Dag 9: Bergen
Bergen is al sinds eeuwen een belangrijk handelscentrum. De stad ontwikkelde zich na de aan-
komst van de Duitse Hanzen tot de toegangspoort van het land. De ’Bryggen’-kade getuigt nog 

van deze glansperiode in de Noorse geschiedenis. De hele stad staat trouwens vol met historische 
gebouwen. Diverse stadspoorten, de imposante Mariakerk en de vele kleine witte huisjes getuigen 
eveneens van een rijk verleden. Geniet van een ritje met de tandradbaan Floibanen naar de top 
van de Floiberg, voor een prachtig uitzicht over de stad. 
Dag 10: Bergen – Geilo (245 km)
Rij via Trengereid en het Kvamskogen-plateau naar de Steindalsfoss-waterval. De waterval is be-
roemd, omdat men er achter langs kan lopen. In Norheimsund ziet u de Hardangerfjord. Via Øys-
tese en Kvanndal bereikt u Granvin aan de Granvinfjord, waar u de Valleviktunnel (7511 meter) in-
rijdt, die u naar Bruravik brengt. Hier neemt u de veerboot over de Eidfjord naar Brimnes. Via Eidfjord 
rijdt u naar het Hardanger Informatiecentrum en het smalle Måbødal. U start met de beklimming 
van het Hardangervidda-bergplateau naar Fossli en de 180 meter hoge Vøringfoss-waterval. Dit 
is de hoogste waterval in Noorwegen. Dan rijdt u via Sysendam het Hardangervidda-bergplateau 
op. De weg maakt deel uit van een Nationaal Park. Geniet van de karige natuur en de prachtige 
vergezichten op gletsjer en bergen. Uiteindelijk komt u in Geilo uit. 
Dag 11: Geilo
Op de vrije dag raden wij u aan om een excursie met de trein (heen en terug) naar Myrdal en 
Flåm te maken. Alternatief kunt u per auto naar Flåm rijden, het Flåmtreintje heen en terug nemen 
(3-4 uur voor uit trekken) en weer terug naar Geilo rijden. Een mooie rondrit is ook van Geilo naar 
Hemsedal en via Borgund (Staafkerk) naar Flåm en terug naar Geilo. Of u gaat lekker wandelen in 
de prachtige natuur rond Geilo.
Dag 12: Geilo – Oslo (240 km)
In Gol staat een kopie van de Gol Staafkerk. Het origineel staat in Oslo in het openluchtmuseum. 
U rijdt via het smalle Hallingdal, langs de Hallingdalelva-rivier en het Krøderenmeer naar Norefjell, 
waar u Villa Fredheim kan bezichtigen. Vlakbij ligt het plaatsje Krøderen waar de stoomlokomotief 
van Krøderen naar Vikersund start. Via Hamremoen en Sokna rijdt u naar de Europaweg E16, die 
u tot aan Oslo volgt. 
Dag 13: Oslo 
De stad Oslo is een mooie en overzichtelijke stad met een aantal historische gebouwen zoals het 
Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, het Parlementsgebouw Storting en 
het beroemde stadhuis, opvallend gelegen aan de oever van de Oslofjord. 
Dag 14: Vertrek uit Oslo 
U rijdt naar de luchthaven van Oslo of naar de haven voor de nachtboot van Oslo naar Kiel.

14-daagse autorondreis

vanaf € 1419 p.p.

De complete fjordtour
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INBEGREPEN:
ticket Floibanen,  

een reisgids Noorwegen en  
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Noorwegen

Prijzen per persoon voor de rondreis NORR025A/B
Volgens programma   Standaard Standaard+
A:1/5-26/5/21,27/8-30/9/21   1539,00 1675,00
B:27/5-26/8/21   1664,00 1800,00
Single supplement   767,00 856,00
Max. 1 kind 2-11j. periode A   758,00 826,00
Max. 1 kind 2-11j. periode B   823,00 891,00
3de volw. in dubbel periode A   1188,00 1296,00
3de volw. in dubbel periode B   1313,00 1421,00
Toeslag kamer aan de voorzijde van Holmenkollen Park Hotel (ST): € 140 pp/dubbel en € 280 pp/single
Toeslag voor upgrade naar Oslo centrum hotel(ST): € 155 pp/dubbel en € 165 pp/single
Deze reis in een single of voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 12 overnachtingen met ontbijt, 7 x half pension (niet in Hamar, Trondheim, Bergen 
en Oslo), dagexcursie Hurtigruten (1/6-31/8/21), Flåm trein, ticket Fløibanen Bergen, een reisgids 
´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, niet-vermelde inkomgelden, plaatselijke 
overzetboten en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten op Oslo en een huurwagen 
of met de ferry Kiel-Oslo-Kiel uit ons aanbod en uw eigen wagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+.
Standaard (ST): u verblijft in doorsnee goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals 
Dombås Hotel, Scandic Parken Alesund, Sunnfjord Hotel & Spa, Myrkdalen Hotel Vos-
sestrand, Scandic Holmenkollen Park Oslo of gelijkaardig.
Standaard+ (ST+): u verblijft in de betere kamers van de driesterrenhotels of in 
viersterrenhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. Ver-
blijf in hotels zoals Clarion Collection Astoria Hotel(upgrade), Røros Hotel(upgrade), 
Scandic Nidelven Trondheim, Quality Hotel Waterfront Alesund, Fretheim Hotell Flam, 
Grand Hotel Terminus Bergen, Vestlia Hotel, Thon Hotel Opera of gelijkaardig.
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende ca-
tegorieën zijn op de voorziene bestemmingen.

Iedereen heeft wel van de Hurtigruten gehoord. Tijdens deze reis 
maakt u een dagcruise van Ålesund naar Geiranger en terug op 
een Hurtigruten schip mee. Een dagje niet rijden maar rustig genieten!  
2 andere hoogtepunten zijn een ritje met de beroemde trein op de Flåms-
baan tussen Flåm en Myrdal en een ritje met tandradbaan Floibanen in Bergen. 
Deze brengt u naar het mooiste uitzichtpunt van de stad. Kortom een reis waar u van 
hoogtepunt naar hoogtepunt rijdt.

Dag 1: Oslo/Gardermoen – Hamar (89 km)
Aankomst in Oslo en via de stad rijden we naar Gardermoen en Eidsvoll, waar op 17 mei 
1814 de Noorse grondwet werd aangenomen. Deze dag wordt nog ieder jaar gevierd. Na 
Eidsvoll volgt een rit langs het Mjøsameer, het grootste meer in Noorwegen (365.000 m²). 
Op dit meer vaart ook een historisch raderschip. Bij Hamar ligt het imposante Vikingschip-
-ijsstadion, dat eventueel bezocht kan worden. In dit plaatsje vindt u ook een spoorwegmu-
seum en de beroemde ruïne van de domkerk, die van een glazen dak is voorzien.
Dag 2: Hamar – Dombås (215 km)
U rijdt via de imposante 1420 meter lange Mjøsa-brug het Mjøsa-meer over richting Lille-
hammer, de plaats waar in februari 1994 de Olympische Spelen werden gehouden. U kan 
hier het Maihaugen Openluchtmuseum, het kunstmuseum, de olympische faciliteiten en 
het officieel Olympisch Museum bezoeken. Daarna rijdt u door het smalle Gudbrandsdal 
naar Ringebu waar u een staafkerkje uit de 12e eeuw kan bezoeken. Vervolgens via Vinstra 
en Otta naar Dombås. 
Dag 3: Dombås – Røros (178 km)
Op het Dovrefjellbergplateau maakt u kans een muskusos te zien. Er leven nog honderden 
van deze prehistorische dieren in dit gebied. Via een pittoresk dal en Alvdal rijdt u naar Røros. 
Dit schilderachtige oude mijnwerkersplaatsje is één van de mooiste steden van Noorwe-
gen. Een aanzienlijk deel van het stadje bestaat nog uit authentieke, kleurrijke 19e-eeuwse 
houten huizen. Bezoek zeker de Røros Kerk, het Røros Museum en de Olavsmijnen.
Dag 4: Røros – Trondheim (155 km)
Vanuit Røros rijdt u door een afwisselend landschap naar Støren en Trondheim. Trondheim 
werd als Nidaros in 997 gesticht door de Vikingkoning Olav Tryggvason. Bezienswaardigheid 
nummer 1 is de Nidaros Domkerk. Het gebouw is 101 meter lang en 50 meter breed en 
daarmee het grootste gotische gebouw in Scandinavië. Andere bezienswaardigheden zijn 
het Ringve Muziekmuseum, de Munkholmen vesting en het Trøndelag openluchtmuseum.
Dag 5: Trondheim – Ålesund (285 km)
De Gaulosenfjord is de eerste fjord op uw weg naar Orkanger. Daarna rijdt u via Vinjeøra 
naar Halsa, waar u de veerboot naar Kanestraum neemt. Het landschap wordt steeds ruiger. 
Via de drijvende Bergsøysund-brug gaat u naar het Bergsøy-eiland en de Batnfjord. Op weg 
naar Molde rijdt u langs de Fursetfjell-bergpas (230 meter). De stad staat vooral bekend om 
zijn rozen. In Molde neemt u de veerboot naar Vestnes en dan rijdt u verder naar Ålesund. 
Dit is zonder twijfel een prachtig stadje. De ligging op diverse eilanden, maakt de stad zo 
uniek en de talloze historische gebouwen. Op 20 januari 1904 brandde een groot gedeelte 
van de stad af en de stad werd in de Art-Nouveau stijl herbouwd. Tussen de oude huizen 
vindt u ook enkele mooie pakhuizen, die inmiddels tot woningen of kantoren zijn verbouwd.
Dag 6: Excursie met Hurtigruten!
Vandaag (periode 1/6-31/8/20) gaat u aan boord van een Hurtigrutenschip. Om 09.30 ver-
trekt u dan voor een 8,5 uur durende cruise van Ålesund naar de Geirangerfjord en terug! 
Lekker een dagje zonder auto genieten van de rust en het uitzicht. Het fjordlandschap met 
Geirangerfjord als zijn hoogtepunt is uniek en uitzonderlijk mooi. Dit is door UNESCO opge-
nomen op de werelderfgoedlijst. Het is moeilijk niet onder de indruk te zijn van dit wonder 
van de natuur, benadrukt door de wil van de mens om te leven op de steile berghellingen. 
De Zeven zusters, de Aanbidder en de Bruidssluier zijn enkele indrukwekkende waterval-
len die naar beneden denderen over bijna verticale bergwanden. Daarbij creëren ze een 
ragfijne sluier van mist die enkel en alleen bedoeld lijkt om een nooit eindigende keten 
van steeds veranderende regenbogen te tonen die u vullen met vreugde en verwondering.
Dag 7: Ålesund – Førde (265 km)
Rij via Magerholm en Stranda naar Hellesylt. Onderweg naar Hellesylt heeft u een prachtig 
uitzicht op de Geirangerfjord. Nu volgt een mooie rit langs het Hornindalmeer, dat met een 
diepte van 539 meter het diepste meer van Europa is. In Kjøs rijdt u richting Stryn, idyllisch 
gelegen aan de Innvikfjord. U volgt de oever van deze fjord. U komt voorbij de toeristische 
plaatsjes Loen en Olden en kan eventueel een wandeling naar de Briksdalsbre gletsjer 
maken. Via Innvik rijdt u de bergpas over naar Karihaugen en via Byrkjelo en het Jølstermeer 
komt u uit in Førde.
Dag 8: Førde – Vossestrand/Flam (150-200 km)
U rijdt naar Moskog en Skei i Jølster en dan door de Fjærlandstunnel (6385 meter) naar het 
gletsjermuseum in Fjærland aan het einde van de Fjærlandsfjord. Hier kan u kennis maken 
met de geschiedenis van de gletsjers en fjorden. Verder langs de oever van de Sognefjord 
en via Hermansverk en Leikanger naar Hella waar u de veerboot naar Dragsvik neemt en 
vervolgens naar Vangsnes op de zuidelijke oever. In Vangsnes ziet u het imposante beeld 

van de Noorse Vikingkoning Fridtjov en in Vik i Sogn de prachtige Hopperstad Staafkerk. 
Daarna start u met de beklimming van de Vikafjell-bergpas naar Vossestrand(ST) en Flam 
(ST+).
Dag 9: Vossestrand/Flåm - Bergen(170-220 km)
U rijdt van Vossestrand naar Stalheim en door de tunnels naar Gudvangen(ST) en Flåm 
waar u de beroemde Flåm trein neemt. Deze trein brengt u heen en terug naar Myrdal. 
Flåm Station ligt op een hoogte van 2 meter, terwijl het eindpunt op een hoogte van 867 
m ligt. De afstand is slechts 20 km, de stijging 18% en u passeert 20 tunnels. De rit duurt 
slechts 40 minuten en onderweg wordt op enkele plaatsen gestopt, zodat u foto´s van 
de omgeving en de watervallen kunt maken. Naar beneden duurt de rit vanwege het vele 
remmen 53 minuten. Nadien rijdt u naar Bergen. De stad Bergen is al sinds eeuwen een 
belangrijk handelscentrum aan de westkust van Noorwegen. De hele stad staat trouwens 
vol historische gebouwen. Diverse stadspoorten, de imposante Mariakerk en de vele kleine 
witte huisjes getuigen eveneens van een rijk verleden. In Bergen staat er een excursie met 
de Fløibanen gepland. Fløibanen is een tandradbaan die u naar een hoogte van 320 
meter boven de zeespiegel brengt. In enkele minuten bent u op de top van de berg met 
een grandioos uitzicht over de stad en de omgeving. Fløien is ook een prima plaats om te 
ontspannen en een goed uitgangspunt voor een stevige wandeling. U kunt uit verschillen-
de routes kiezen over bergachtig terrein, door bossen en langs meren. De tandradbaan 
vertrekt elke 15 minuten. 
Dag 10: Bergen – Geilo (245)
Rij via Trengereid en het Kvamskogen-plateau naar de Steindalsfoss-waterval. De waterval is 
beroemd, omdat men er achter langs kan lopen. In Norheimsund ziet u de Hardangerfjord. 
Via Øystese en Kvanndal bereikt u Granvin aan de Granvinfjord, waar u de Valleviktunnel 
(7511 meter) inrijdt, die u naar Bruravik brengt. Hier neemt u de veerboot over de Eidfjord 
naar Brimnes. Via Eidfjord rijdt u naar het Hardanger Informatiecentrum en het smalle Må-
bødal. U start met de beklimming van het Hardangervidda-bergplateau naar Fossli en de 
180 meter hoge Vøringfoss-waterval. Dit is de hoogste waterval in Noorwegen. Dan rijdt u 
via Sysendam het Hardangervidda-bergplateau op. De weg maakt deel uit van een Natio-
naal Park. Geniet van de karige natuur en de prachtige vergezichten op gletsjer en bergen. 
Uiteindelijk komt u in Geilo uit.
Dag 11: Geilo – Oslo (240 km)
In Gol vindt u een kopie van de Gol Staafkerk. Het origineel staat in Oslo in het openlucht-
museum. U rijdt via het smalle Hallingdal, langs de Hallingdalelva-rivier en het Krøderen-
meer naar Norefjell, waar u Villa Fredheim kan bezichtigen. Vlakbij ligt het plaatsje Krøderen 
waar de stoomlokomotief van Krøderen naar Vikersund start. Via Hamremoen en Sokna rijdt 
u naar de Europaweg E16, die u tot aan Oslo volgt. 
Dag 12: Oslo 
De stad Oslo is een mooie en overzichtelijke stad met een aantal historische gebouwen zo-
als het Koninklijke Paleis, het Nationaal Theater, de oude Universiteit, het Parlementsgebouw 
Storting en het beroemde stadhuis, opvallend gelegen aan de oever van de Oslofjord.
Dag 13: Vertrek uit Oslo 
U rijdt naar de luchthaven van Oslo of naar de haven voor de nachtboot van Oslo naar Kiel. 

13-daagse autorondreis

vanaf € 1539 p.p.

Het Mooiste van Noorwegen 
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INBEGREPEN:
dagexcursie Hurtigruten  

(1/6-31/8), treinreis Flam,  
ticket Floibanen, een reisgids 

Noorwegen en een  
documentatiemap.
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Prijs per persoon voor de rondreis  NORR031
Kamer en ontbijt    1/5-30/9/21
Tweepersoonskamer    625,00
Single kamer    1044,00
Max. 1 kind 3-11j. op de kamer v/d ouders    300,00
3de bed in dubbel kamer    480,00
Kind -3j. op de kamer v/d ouders/geen babybed:gratis.
Inbegrepen: 7 overnachtingen in goede 3* hotels in kamer en ontbijt, een reisgids ´Noorwegen´ per 
dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, huurwagen, plaatselijke ferryovertochten, niet-vermelde maaltijden, 
drankjes, inkomgelden en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met 
vluchten op Trondheim en een huurwagen. Vraag 
een offerte.

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in mooie 3* hotels zoals 
bv Scandic Nidelven, Roros Hotell, Thon Hotel Kris-
tiansund, Thon Hotel Backlund Levanger. De juiste 
hotels zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het 
moment van reservering. U ontvangt de juiste lijst bij 
uw bevestiging.

Een unieke reis langs de imposante kust van Noorwegen tussen 
Trondheim en Levanger en de regio´s Trondelag en More og Romsdal. 
U wordt ondergedompeld in de geschiedenis van deze streek en bezoekt 
een authentieke mijnregio, een vikingvesting en natuurlijk ook Trondheim 
met zijn rijk verleden. Natuurpracht ontbreekt zeker niet met verschillende natuur-
parken en uniek kustgebied verweven in deze reis.  

Dag 1: Aankomst Trondheim
Maak vanavond al eens een wandeling door het gezellige Trondheim, de voormalige 
hoofdstad van Noorwegen. Geniet van de fijne sfeer aan het water of op één van de vele 
terrassen. Trondheim werd in 997 gesticht door de Vikingkoning Olav Tryggvason onder de 
naam Nidaros. Bezienswaardigheid nummer 1 is de Nidaros Domkerk, waarvan de bouw in 
1070 startte, maar die  in de periode 1130-1300 verder werd uitgebouwd. Het gebouw is 
101 meter lang en 50 meter breed en is het grootste gotische gebouw in Scandinavië. De 
heilige St. Olav ligt hier begraven en talloze pelgrims liepen naar Trondheim om het graf te 
bezoeken. Overnachting in Trondheim.  
Dag 2: Trondheim - Røros (160 km)
Bezoek vanmorgen misschien nog enkele van de andere bezienswaardigheden van Trond-
heim: het Ringve Muziekmuseum, de Munkholmen vesting of het Trøndelag openluchtmu-
seum of geniet van een terrasje aan het water. In de loop van de namiddag vertrekt u door 
een afwisselend landschap naar Røros. Dit schilderachtige en kleurrijke oude mijnwerkers-
plaatsje is één van de mooiste steden van Noorwegen. Een aanzienlijk deel van het stadje 
bestaat nog uit authentieke 19e-eeuwse houten huizen. Overnachting in Røros.
Dag 3: Røros
Op uw vrije dag heeft u tijd voor een uitgebreide wandeling in Røros. Vergeet daarbij dan 
zeker de Røros Kerk, het Røros Museum en de Olavsmijnen niet. De lokale toeristische dienst 
organiseert verschillende wandelingen die zeker de moeite zijn.
Dag 4: Røros - Andalsnes (280 km)
Rijdt vanuit Røros zuidelijk richting Alvdal, volg daar de noordkant van het Dovre Nationaal 
Park en rijdt er rond richting Dombas. Vanaf Dombas volgt u de Romsdalen vallei tot Andals-
nes. Indien u vroeg vertrokken bent, kan u net voor Andalsnes richting Geiranger gaan en de 
Trollstigen oprijden. Deze weg met 11 haarspeldbochten is een belevenis op zich. Tijdens 
de rit komt u voorbij 2 watervallen waarvan de Stigfoss toch wel 180 meter hoog is. Boven-
aan is er een uitzichtspunt uitgesneden in de rots. Heeft u tijd genoeg kan u doorrijden tot 
het Ornesvingen uitkijkpunt op de Geirangerfjord. Overnachting in Andalsnes.
Dag 5: Andalsnes - Atlantic Road - Kristiansund (140 km)
Vanaf Andalsnes rijdt u langs de Romsdalfjord richting Molde waar u de 64 neemt rich-
ting Kristiansund. Een deel van de 64 vormt de fantastische Atlantic Road, een stukje weg 
van slechts 8 km met 8 bruggen en tunnels dwars door de Atlantische Oceaan. Bij slecht 
weer kan het hier behoorlijk spoken maar de weg is een belevenis op zich. De weg naar 
Kristiansund loopt verder over het grootste eiland van de regio, Averoya. Kristiansund ligt 
nauwelijks beschermd tegen het geweld van de Atlantische Oceaan aan de kust te midden 
van verweerde rotsen waar de golven sinds mensenheugenis tegenaan beuken. De stad 
ligt verspreid over 3 eilanden. Overnachting in Kristiansund. 
Dag 6: Kristiansund – Trondheim - Levanger (275 km)
Voor de route van vandaag heeft u 2 keuzes. U kan de kustroute nemen via Aure waarbij 
u slalomt langs eilanden en fjorden, over velden en door bossen. Na Aure heeft u een 
prachtig uitzicht over het smalle Arvagsfjord en rijdt u verder naar Kyrksaeterora en Orkanger 
via Trondheim naar Levanger. Het is een weg met mooie landschappelijke afwisseling.  De 
andere keuze is de landelijke route via Surnadal. Hier rijdt u na de eilandjes en fjorden door 
het typische landschap van het Noorse platteland.  
Dag 7: Levanger - Stiklestad - Trondheim (115 km)
In Stiklestad bij Verdal vond op 29 juli 1030 de Slag bij Stiklestad plaats. In de geschiede-
nis van Noorwegen is dit één van de belangrijkste veldslagen geweest. Tijdens deze slag 
verloor koning Olav II Haraldszn. (de heilige Olav) het leven. Naast het Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter bezoekt u hier het openluchtmuseum met het Stiklastadir, een longhouse van 
36 m lang en een mooi voorbeeld van een ́ paleis´ van de Vikings met banketzaal, keuken, 
slaapzalen enz. 
Dag 8: vertrek 

8-daagse autorondreis

vanaf € 625 p.p.

Het land van de Vikingen 
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INBEGREPEN:
een reisgids ´Noorwegen´ en 

een documentatiemap.
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Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met 
vluchten Brussel-Tromso-Brussel en een huurwagen. 
Vraag een offerte.

Accomodatie
Tijdens deze reis verblijft u in goede 3/4 sterren 
hotels zoals bv Radisson Blu Hotel Tromso, Scandic 
Havet Bodo, Hotel Marena Andenes en authentieke 
Rorbu zoals Statles Rorbu in Mortsund. De juiste 
hotels zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het 
moment van boeking en worden vermeld bij beves-
tiging.

Prijs per persoon voor de rondreis NORR030
Kamer en ontbijt    1/5-30/9/21
Tweepersoonskamer    1343,00
Single kamer    2180,00
3de persoon in single kamer    2006,00
3de volw. in dubbel kamer    1070,00
Kind -3j. op de kamer v/d ouders/geen babybed    gratis
Max. 1 kind 3-11j. op de kamer v/d ouders    629,00
Babybedjes: ca. 150 NOK/nacht, ter plaatse te betalen.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 11 overnachtingen met ontbijt, ferryovertocht Bodo-Moskenes, walvissafari ca. 5u, een 
reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, plaatselijke ferryovertochten, niet-ver-
melde inkomgelden en verzekeringen.

De legendarische Lofoten eilanden spreken tot de verbeelding. Wie 
kent niet de foto´s van de hoge bergen die uit de oceaan lijken om-
hoog te schieten, omzoomd met kleurrijke huisjes veelal op palen in het 
water. Maar ook de Versteralen en Senja moeten hier niet voor onderdoen 
met witte zandstranden en spitse bergtoppen. Eén ding is zeker, fotogeniek is deze 
regio zonder twijfel!

Dag 1: Brussel - Tromsö 
Overnachting in Tromsö.
Dag 2: Tromso - Narvik (235 km)
De morgen start met een mooie rit langs het water voor u afdraait naar het zuiden rich-
ting Narvik. Eens was het een kleine onbeduidende vissershaven, maar toen een Engels-
-Zweedse mijnmaatschappij een spoorlijn bouwde, startte de groei van de stad. Breng een 
bezoekje aan het Polar Park waar u beren, wolven, lynx maar ook herten, elanden, rendieren 
en muskusossen kan bekijken in een natuurlijke omgeving. Vanaf de Narvikfjell-berg heeft 
u een prachtig uitzicht over Narvik en kunt u in de verte bij mooi weer de Lofoten-eilanden 
zien liggen.  Rond Narvik zijn er ook heel wat wandelroutes uitgestippeld zoals bv Rallarvei-
en. Overnachting in Narvik. 
Dag 3: Narvik - Bodo (300 km) 
Vanuit Narvik rijdt u via Ballangen naar het Tysfjord. In Skarberget scheept u in op de veer-
boot naar Bognes. Daarna gaat het via Innhavet door een aantal lange tunnels zoals de 
Kobbskarettunnel, de Rauhammarentunnel, de Berrflogettunnel enz naar Fauske en Bodo, 
prachtig gelegen aan de monding van het Saltfjord. 
Dag 4: Bodo - Moskenes - Reine - Mortsund (3u ferry + 70 km)
Ochtendferry van Bodo naar Moskenes op de Lofoten. Na aankomst rijdt u via het prachtige 
Reine, bekend als ´één van de mooiste dorpen van Noorwegen´ en Leknes naar  Mortsund. 
De kustweg biedt indrukwekkende vergezichten op de met talloze rotseilandjes gezegende 
oceaan. Gebruik de rest van de dag om optimaal van de Lofoten te genieten. Probeer zeker 
eens de zeevruchten in het Lofoten Seafood Center, leer er alles over de stokvis, het kweken 
van de zalm of ga op boottrip. Overnachting in een typisch vissershuisje of rorbu in Mortsund.  
Dag 5: Lofoten
De Lofoten hebben een rijke vissersgeschiedenis en vissen is nog steeds de voornaam-
ste bron van inkomsten voor de eilandbewoners. De grootsheid van de landschappen, de 
vriendelijkheid van de bewoners, de ongelofelijke pracht van de fjorden, de wonderlijke 
kleuren van het water, de uitgestrektheid van de stranden en de gemoedelijkheid van de 
vissershutjes op palen maken dit tot een uitzonderlijke bestemming. De eilanden hebben 
een groot aantal bijzondere bezienswaardigheden zoals het Viking museum, het Lofoten 
Aquarium en een bijzondere collectie van kunst in Henningsvaer. Overnachting in een ty-
pisch vissershuisje of rorbu in Ramberg.
Dag 6: Mortsund - Andenes/Vesteralen (260-290 km)
Vanuit Mortsund gaat u vandaag via de Lofoten naar de Vesteralen die grappig genoeg 
aan mekaar hangen. Ofwel rijdt u via Svolvaer naar Fiskebol waar u de ferry neemt naar 
Melbu ofwel rijdt u over land via Hinnoya naar Andenes. Maak in Svolvaer een wandeling 
over het schiereiland en neem een kijkje langs de waterkant waar u op talloze plaatsen de 
typische stokvis te drogen ziet hangen. Onderweg naar Andenes op het eiland Andoya kijkt 
u uw ogen uit en geniet u van de onvoorstelbare landschappen die deze regio te bieden 
heeft. Overnachting in Andenes.  
Dag 7: Andenes 
Vandaag gaat u op zoek naar de walvissen. Eerst bezoekt u het walviscentrum met een 
gids en dan scheept u in voor een boottocht die u in de buurt van de walvissen zou moeten 
brengen. Deze ca. 5u durende excursie is een unieke belevenis. Hou er wel rekening mee 
dat hoewel de kapitein en zijn bemanning er alles aan doen om u te laten kennismaken 
met de walvissen, deze zich soms niet laten zien. Het blijft echter een schitterende regio 
voor een boottocht. Overnachting in Andenes. 
Dag 8: Andenes - Senja (450 km)
Voor het traject Andenes-Senja zijn er 3 mogelijkheden. Ofwel kijkt u of de ferry Andenes-
-Grylefjord vaart, (avond voordien checken/boeken) en neemt u deze. Ofwel rijdt u naar 
Stornes en neemt u de ferry naar Skrolsvik (2u) (seizoens- en weergebonden, avond voor-
dien checken/boeken). Ofwel gaat u over land naar Senja en dan raden we u aan vroeg te 
vertrekken voor deze toch wel lange tocht. Een 30 km voor u op uw bestemming aankomt 
bereikt u Bergsbotn, een uniek panoramisch uitzichtspunt in hout en bijzonder gestileerd. 
Overnachting in Senjahopen.
Dag 9: Senja
Senjahopen ligt aan de prachtige Mefjord op de nationale toeristische route van Senja die 
over 84 km loopt van Botnhamn tot Gryllefjord.Volgt u deze, komt u langs enkele van de 
mooiste landschappen van het eiland afgewisseld met pittoreske vissersdorpjes. De Mef-
jord stroomt tussen indrukwekkende donkere rotswanden door. Geniet van deze dag om 
wat te rusten in de prachtige natuur of om een mooie wandeling te maken. Overnachting 
in Senjahopen. 

Dag 10: Senja - Tromsö (230 km)
Ook voor de terugreis naar Tromso zijn er 2 opties: met de ferry van Botnhamn naar Brens-
holmen, avond voordien checken/boeken) of via de weg. Tromsö is de grootste Noorse 
stad ten noorden van de poolcirkel en wordt ook wel ‘Parijs van het Noorden’ genoemd. 
Overnachting in Tromsö.
Dag 11: Tromsö
Tromsö is in de zomermaanden een geweldige plaats om te vertoeven, zeker om te kunnen 
genieten van de middernachtzon en het bruisende uitgaansleven. Bezoek zeker de Arcti-
sche kathedraal en Polaria of maak een fietstocht langs het water. Overnachting in Tromso.
Dag 12: Tromso - Brussel

12-daagse autorondreis

vanaf € 1343 p.p.

Lofoten, Vesteralen en Senja
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INBEGREPEN:
ferry Bodo-Moskenes, walvissafari, 
een reisgids Noorwegen en een 

documentatiemap.
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Noorwegen Noorwegen

Prijs per persoon voor de rondreis in periode 1/5-30/9/21 NORR016A/B
Kamer en ontbijt   Standaard Standaard+
Tweepersoonskamer   1491,00 1800,00
3de persoon in single kamer   2175,00 2775,00
Single met wagen   2456,00 3063,00
Kind -2j. op de kamer v/d ouders/geen babybed   gratis gratis
Max. 1 kind 2-11j. op de kamer v/d ouders   675,00 829,00
3de bed in dubbel kamer   1080,00 1325,00
Gereserveerde stoel op Color Line   35,00 35,00
Babybedjes: ca. 150 NOK/nacht, ter plaatse te betalen. 
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.
Inbegrepen: 15 overnachtingen met ontbijt, ferryovertochten Hirtshals-Kristiansand en Rodby-Puttgarden, 
een reisgids ´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: niet-vermelde maaltijden, drankjes, plaatselijke overzetboten, inkomgelden, de tol voor 
de Öresundbrug en persoonlijke uitgaven.

Accomodatie
Gallia biedt deze reis aan in 2 versies: standaard en standaard+
Standaard (ST): u verblijft in doorsnee goede driesterrenhotels. Verblijf in hotels zoals 
Scandic Olympic Esbjerg, Maritim Fjordhotell Flekkejord, Clarion Hotel Energy Stavan-
ger, Thon Hotel Bristol Bergen, First Hotel Jörgen Kock Malmö of gelijkaardig.
Standaard+ (ST+): u verblijft in de betere kamers van de driesterrenhotels of in vier-
sterrenhotels, afhankelijk van de mogelijkheden van de overnachtingsplaats. Verblijf in 
hotels zoals Scandic Aarhus City hotel, Utsikten Hotell Kvinesdal, Clarion Hotel Stavan-
ger, Scandic Ornen Bergen, Clarion Collection Temperance Malmö of gelijkaardig
Omwille van de hotels voorhanden wordt er voor de ST en de ST+ versie soms een 
andere overnachtingsplaats voorgesteld omdat er gewoon geen 2 verschillende cate-
gorieën zijn op de voorziene bestemmingen.

Rondreis door Denemarken,  
Noorwegen en Zweden

vanaf € 1491 p.p.

Trio Scandinavië

Tijdens deze Trio Scandinavië rondreis maakt u een mooie autoreis door Denemarken, 
Noorwegen en Zweden. U ziet veel bijzondere bezienswaardigheden en ongelofelijke 
natuurlandschappen van dit mooie stukje Scandinavië. 

Dag 1: Esbjerg
Aankomst in Esbjerg, grootste havenstad langs de Deense westkust. Het Fisheries en het 
Maritime Museum zijn een bezoek waard. Esbjerg is bekend vanwege zijn 9 meter hoge 
beelden  “Mennesket ved havet ” 4 blanke mannen die uitkijken over de zee. De beelden 
staan kort bij het Art Museum van Esbjerg.  Overnachting in Esbjerg.
Dag 2: Esbjerg - Aarhus (165km)
U rijdt verder naar de oostkust van  Jutland en de stad Aarhus. Aarhus zou wel eens de 
oudste stad van Denemarken kunnen zijn. Er is bewijs gevonden dat er al een Viking neder-
zetting was in de 8ste eeuw. Bezoek de oude Kathedraal en de Latin Quarter met zijn vele 
mooie gebouwen. Bezoek het Art Museum Aros met zijn gigantische regenboog op het dak 
van het museum van waar u een schitterend panoramisch zicht heeft op Aarhus.
Dag 3: Aarhus-Hirtshals (185km) - Kristiansand - Kvinesdal/Flekkefjord (105/130 km):
Vertrek naar Hirtshals waar u om 12.15u de Color Line ferry naar Kristiansand in Noorwegen 
neemt. Kristiansand werd gebouwd onder de Deense koning Christian IV en is welbekend 
om zijn Nederlandse architectuur. Vandaag is Kristiansand een moderne en levendige stad. 
U rijdt verder door de Vest-Agder regio naar Kvinesdal (ST+) of Flekkefjord(ST).
Dag 4: Flekkefjord/Kvinesdal - Stavanger (125-150 km)
Geniet van de rit door het Zuid-Westelijke deel van Noorwegen op weg naar Stavanger, de 
vierde grootste stad in Noorwegen. Stavanger dateert uit 1125, het jaar waarin de prachtige 
kathedraal werd gebouwd. Oud Stavanger bestaat uit 173 houten gebouwen uit het begin 
van de 18de eeuw. De stad heeft verschillende erkenningen gekregen voor de moeite die 
het doet om Oud Stavanger in ere te houden. 
Dag 5: Stavanger - Lysefjord - Stavanger (70 km)
Vrije dag in Stavanger. We raden u een boottocht op het mooie Lysefjord aan(niet inbegre-
pen). Neem de ferry van Stavanger of rijdt naar de Lysefjord, parkeer de wagen en dan volgt 
u het wandelpad naar het uitzichtpunt Predikstoel waar u een indrukwekkend zicht heeft.
Dag 6: Stavanger - Bergen (195 km)
U verlaat Stavanger en rijdt door 2 tunnels in de richting van Bergen. Bergen ontstond 
meer dan 900 jaar geleden. Het is een internationale stad met kleinsteedse charme en 
atmosfeer.  Ze is welbekend voor de Bryggen Hanseatic Wharf met zijn gekleurde huizen 
die opgenomen zijn op de UNESCO Werelderfgoed lijst. U kan Bergen niet verlaten zonder 
een bezoek aan de vismarkt, de Sainte-Marie kerk en de bergen en fjorden in de omgeving.
Dag 7: Bergen 
Vrije dag om Bergen en het fjord verder te ontdekken.  Wat dacht u van een boottocht of 
een tochtje met de kabelbaan naar de top van Mount Fløyen, de meest bezochte berg in de 
omgeving van het stadscentrum. U heeft er een ongekend uitzicht over de stad.
Dag 8: Bergen - Geilo/Ål (250-275 km )
U rijdt door prachtige landschappen in de richting van het Hallingdal, Geilo (ST+) en de stad 
Ål (ST). Onderweg rijdt u het grootste gedeelte langs fjorden en meren. U steekt het Hardan-
gerfjord over en rijdt langs het prachtige Eidfjord. Stop zeker aan de steile Voringfossen, een 
onvergetelijke waterval met bezoekerscentrum. De regio waar u overnacht is ideaal voor 
buitenactiviteiten. Er zijn hier heel wat gemakkelijke wandelroutes.  
Dag 9: Ål - Oslo (220 km)
Vandaag rijdt u richting Oslo. In Torpo bezoekt u de staafkerk, de oudste en enige originele 

staafkerk die overblijft in het Hallingdal. In Gol kan u de kopie van een oude staafkerk zien. 
De originele staafkerk is overgebracht naar het openluchtmuseum in Oslo. Deze staafkerk 
dateert uit  1192. Tijdens uw rit door de Hallingdal vallei volgt u de Hallingdalelva rivier. Ver-
der naar Nesbyen en Noresund. Deze regio is bekend om zijn legendarische Noorse trollen. 
Aankomst in Oslo in de late namiddag.
Dag 10: Oslo
Ontdek Oslo. De meeste bezienswaardigheden bevinden zich binnen wandelafstand van 
mekaar in het compacte centrum van Oslo. Bezoek het Royal Castle, het Museum of Art,  het 
National Theatre, de Akershus Fortress, het Fram Museum , de thuishaven van het bekende 
poolschip de Fram. Zeker niet te vergeten zijn ook het Viking Ship Museum met de twee 
best bewaarde Vikingschepen uit de 9de eeuw en het Vigelandspark met beelden van de 
Noorse artiest  Gustav Vigeland.
Dag 11: Oslo-Göteborg (290 km)
Vertrek uit Oslo naar Zweden en meerbepaald de stad Göteborg. U rijdt langs de Zweedse 
Westkust en de mooie kustarchipel. Göteborg is een levendige stad die heel wat te bieden 
heeft. Bezoek het Art Museum, het Opera House of het Museum of World Culture. 
Dag 12: Göteborg-Malmø (275 km)
U volgt de Zweedse Westkust verder tot in Malmø in Skåne, een voormalige Deense provin-
cie. Malmø is een prachtige stad met veel sfeer. Sommige gebouwen aan de  Lilla Torget 
stammen uit de 16de eeuw. Op Stoatorget, het belangrijkste plein, bevinden zich talloze 
terrasjes, restaurants en winkels.
Dag 13: Malmø-Kopenhagen(45 km)
Vandaag rijdt u over de indrukwekkende brug de Øresundsbroen van Zweden naar Dene-
marken en Kopenhagen.
Dag 14: Kopenhagen
Vrije dag om Kopenhagen te ontdekken. Kopenhagen is een prachtige oude stad met veel 
bezienswaardigeheden zoals kastelen, Koninklijke paleizen, Nyhavn, het nieuwe Opera ge-
bouw, Tivoli en de kleine zeemeermin. Tijdens een boottocht op de kanalen leert u alles over 
de stad en geniet u van de sfeer van de stad.
Dag 15: Kopenhagen-Maribo (142 km)
Vertrek uit Kopenhagen richting Maribo op het eiland Lolland. Onderweg kan u Møns Klint 
bezoeken,een spectaculair natuurfenomeen langs de oostkust van het eiland Møn in de 
Baltische Zee. De lichte kalkkliffen strekken zich 6 km langs de kust uit en sommige zijn tot 
120 meter hoog. Maribo is een oude stad met een prachtig klooster uit de 13de eeuw. Ook 
de mooie kathedraal is een bezoek waard.
Dag 16: Maribo-Rødby-Puttgarden
U rijdt naar de ferry in Rødby voor de overtocht naar Puttgarden in Duitsland.

Prijs per persoon voor de rondreis NORR007
Kamer en ontbijt    1/5-30/9/21
Tweepersoonskamer    838,00
Single kamer    1438,00
Kind -3j. op de kamer v/d ouders/geen babybed    gratis
Max. 1 kind 3-11j. op de kamer v/d ouders    406,00
3de bed in dubbel kamer    650,00
Babybedjes: ca. 150 NOK/nacht, ter plaatse te betalen.
Inbegrepen: 9 overnachtingen met ontbijt, inkomticket voor de Noordkaap + certificaat, een reisgids 
´Noorwegen´ per dossier, een documentatiemap en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer, niet-vermelde maaltijden, drankjes, niet-vermelde inkomgelden en verzekeringen.

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met vluchten Brussel-Tromso-Brussel en 
een huurwagen. Vraag een offerte.

Accomodatie
Tijdens deze reis verblijft u in een mix van 3/4* hotels zoals bv Thon Hotel Polar Tromso, 
Thon Hotel Alta, Scandic Karasjok, Lapland Hotel Kilpis of gelijkaardig. De juiste hotels 
worden meegedeeld bij de bevestiging van uw reis. 

Het uiterste noorden van Noorwegen is met de Noordkaap één van die mythische plaat-
sen die op veel bucketlists staat. Het is dan ook een enig gevoel om daar boven op die 
kaap te staan met niets dan water tot de Noordpool. Deze reis is echter nog veel meer 
dan dat ! U wordt ondergedompeld in de Samische cultuur en bezoekt het drielanden-
punt Zweden, Noorwegen en Finland en de prachtige natuur die daarbij hoort. 

Dag 1: Brussel - Tromsö 
Overnachting in Tromsö.
Dag 2: Tromsö-Alta (310km)
Op weg naar Alta neemt u tweemaal een korte ferry: Breivikeidet-Svendsby en Lyngseidet-
-Olderdalen. Daarna liggen op uw weg naar Alta ten oosten van de Europaweg geduren-
de een paar uur de Lyngenalpen, enkele van de machtigste bergen van Noorwegen met 
toppen tot 1800 meter. Dan volgt de beklimming van de prachtige Kvaenangsfjell bergpas, 
waar u een adembenemend uitzicht op de Kvaenangenfjord heeft. Het hoogste punt van 
de weg ligt op 402 meter. Overnachting in Alta. 
Dag 3: Alta
Breng een bezoek aan het door UNESCO beschermde Alta museum met zijn rotstekenin-
gen. 5000 jaar geleden woonden hier reeds mensen. Een groot veld met rotstekeningen 
ligt direct bij het museum. UNESCO heeft deze rotstekeningen sinds 1982 op de Werelderf-
goedlijst staan. Overnachting in Alta.
Dag 4: Alta - Honningsvag (180km)
Vandaag rijdt u naar het noorden door de Finnmark provincie en de Fatima tunnel (tol-
tunnel) die u op korte tijd op het schiereiland Mageroy brengt. U geniet op de Noordkaap 
van het adembenemende uitzicht. Via een kronkelweg tussen kale heuvels en met water 
gevulde kraters wandelt u tot aan de rand van dit steile plateau, 307 meter boven de brui-
sende wateren. Daar, op het uiterste puntje van de wereld staan en in het niets naar het 
Noorden staren, wetend dat daar alleen nog maar de Noordpool is, is een onvergetelijk 
gevoel. Overnachting in Honningsvag.
Dag 5: Honningsvag - Karasjok (240 km) 
Het wordt een lange, maar zeker indrukwekkende dag. U rijdt zuidwaarts verder naar Karas-
jok, de officiële hoofdstad van de Sami. Hier kan u een bezoek brengen aan het Sampi, een 
cultureel park gewijd aan deze mensen en hun cultuur.  Overnachting in Karasjok.
Dag 6: Karasjok - Kautokeino - Kilpisjarvi (380 km)
Vanmorgen rijdt u naar Kautokeino, een andere Samische nederzetting. Vandaar steekt u 
de Noors-Finse grens over, waar het één uur later is, en rijdt u via Enontekio naar Kilpisjärvi. 
In Enontekio ontspringen zo maar even 4 rivieren die telkens heel wat zijarmen hebben. Een 
waterrijk gebied dus. De natuur in deze omgeving, nabij de Zweedse grens, is onbeschrijfe-
lijk mooi. Overnachting in Kilpisjarvi.
Dag 7: Kilpisjarvi
Vrije dag om de omgeving van Kilpisjarvi, het meer en de bergen te ontdekken. Ga te voet 
op verkenning uit of ga mee op een van de excursies die ter plaatse georganiseerd wor-
den. U bent hier aan het drielandenpunt: Finland, Zweden en Noorwegen. Overnachting 
in Kilpisjarvi.

Dag 8: Kilpisjarvi - Tromsö (160 km)
Vanuit Kilpisjarvi rijdt u richting Noorwegen en de Lyngenfjord waarna u een mooie route 
langs het water volgt tot Tromsö. Stop onderweg zeker eens om het landschap rustig te 
bewonderen. Tromsö is de grootste Noorse stad ten noorden van de poolcirkel en wordt ook 
wel ‘Parijs van het Noorden’ genoemd. 
Dag 9: Tromso 
Tromsö is in de zomermaanden een geweldige plaats om te vertoeven, zeker om te kun-
nen genieten van de middernachtzon en het bruisende uitgaansleven. Bezoek zeker de 
Arctische kathedraal en Polaria. Overnachting in Tromsö. Huur een fiets en maak een tocht 
langs het water. 
Dag 10: Vertrek

10-daagse autorondreis

vanaf € 838 p.p.

The Far North & North Cape
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INBEGREPEN:
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een reisgids Noorwegen en  
een documentatiemap



112 113

Vuur en ijs, vulkanen en gletsjers, dat zijn de tegenstellingen van dit ei-
land in de noordelijke Atlantische Oceaan. Zijn ligging op de bewegende 
tectonische platen, op de grens tussen het Europese en Amerikaanse 
continent, zorgt voor de brutale littekens in het landschap. Het zicht is 
tegelijk onwezenlijk, wonderlijk en de perfecte achtergrond voor een na-
tuur overwonnen door de mensheid, maar niet getemd door de mensen.  
Het is een land dat ternauwernood in Europa ligt: een groot, bergachtig 
eiland tussen Europa en Noord-Amerika. De naam van het land kan mis-
leidend zijn, slechts 10% van IJsland is bedekt met gletsjers, het heeft 
een verrassend mild klimaat en een oneindig aantal geothermische hot-
spots. IJsland hoort bij Scandinavië en de oorspronkelijke bewoners zijn 
Vikingen.

Valuta
De munteenheid in IJsland is de IJslandse kroon. Er zijn munten van 100, 
50, 10, 5 en 1 kroon. Naast muntgeld zijn er briefjes van 5000, 2000, 
1000 en 500 kronen.

Tijdzone
In IJsland is het ‘s zomers 2 uur vroeger dan bij ons en in de winter 1 uur.

Klimaat
Het weer op IJsland is erg wispelturig. Dikwijls maak je op één dag totaal 
andere weersomstandigheden mee. Ondanks de noordelijke ligging, vlak 
onder de poolcirkel, heeft IJsland een redelijk mild klimaat. ‘s Zomers is 
de gemiddelde temperatuur langs de kuststrook zo’n 12 graden en de 
gemiddelde temperatuur in Reykjavík ligt in de winter rond het vriespunt. 
De winter is dus absoluut niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld het sneeuw-
overdekte winterse Lapland. 

Aurora Borealis
Tussen eind augustus en begin april kan op IJsland het noorderlicht wor-
den waargenomen. Uiteraard heeft men hiervoor een bepaalde weers-
gesteldheid nodig die niemand kan voorspellen en een heldere hemel.

IJSLAND
BUITENAARDSE 

LANDSCHAPPEN
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REYKJAVIK
De hoofdstad is een moderne, 

jonge stad wat niet alleen aan de 
gebouwen te zien is, maar ook aan de 

mensen. Hier bevinden zich talrijke scho-
len en jongeren bepalen het stadsbeeld. 
Reykjavik is niet alleen het economische 

en politieke centrum van het land 
maar ook het culturele leven staat 

hier centraal met talloze gale-
ries en designwinkels.

 

HET ZUIDEN
In het Zuiden loopt een 

actieve vulkaanzone waardoor 
het op vele plaatsen borrelt en de 
beroemde Geysir en Strokkur spui-

ten. Toch is dit ook de regio met 
het schilderachtige landschap 
van groene weiden en brede 

zwarte zandstranden. 

 

HET NOORDEN 
Het Noorden rijkt van de 

noordwestfjorden tot in het 
binnenland. Landbouw en visserij 
staan hier centraal. Hier vindt men 
vele historische plaatsen langs de 
Skagafjörour en het Mývatn is op 
geologisch en landschappelijk 

gebied zeer indrukwek-
kend. 

 

HET WESTEN
Het Westen bestaat uit 

drie regio’s: het gebied van 
Borgarnes tot de Lanjökull, het 

schiereiland Snaefellsnes tussen 
2 zeebaaien en in het uiterste 

noordwesten de uitloper 
van de Westfjorden. 

 
HET OOSTEN

Het Oosten kan men 
landschappelijk opdelen 

in twee delen: het gebied ten 
zuiden van de Vatnajökull en 
het fjordenlandschap van de 
oostkust met steil oprijzen-

de basaltruggen.

 
HET BINNENLAND

Het onbewoonde binnenland is 
het indrukwekkendste landschap 

van IJsland. Het is gevormd door vul-
kanen en ijs. Hier vindt men gletsjers, 
tafelbergen en bizarre lavaformaties. 

Het binnenland is een paradijs 
voor 4x4’s, wandelaars en 

mountainbikers.
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Prijzen per persoon voor de citytrip
Budget Hotel YSGNCIBU Dubbel Single Triple Kind 3-11j. 
A:2/1-31/3/21 492,50 630,00 483,50 124,00
Extra nacht 59,50 99,00 59,00 41,50
B:1/4-30/4/21 533,00 706,50 510,50 124,00
Extra nacht 73,00 124,00 68,00 41,50
C:1/5-31/5/21 520,00 697,50 495,00 129,00
Extra nacht 74,00 125,00 68,00 44,00
D:1/6-30/9/21 597,50 840,00 547,00 129,00
Extra nacht 99,50 172,50 85,00 44,00
Standaard Hotel YSGNCIST Dubbel Single Triple Kind 3-11j.
A:2/1-28/2/21 567,50 791,50 522,00 124,00
Extra nacht 87,00 157,50 71,50 41,50
B:1/3-31/3/21 606,50 860,00 555,00 124,00
Extra nacht 100,50 181,50 82,50 41,50
C:1/4-30/4/21 567,50 791,50 522,00 124,00
Extra nacht 87,00 157,50 71,50 41,50
D:1/5-31/5/21, 16/9-30/9/21 573,00 812,50 554,50 127,50
Extra nacht 92,00 164,00 89,00 44,00
E:1/6-15/9/21 667,50 1021,50 620,40 127,50
Extra nacht 127,00 234,00 112,00 44,00
Comfort Hotel YSGNCICO Dubbel Single Triple Kind 3-11j.
A:1/5-31/5/21 745,50 1206,50 639,00 127,50
Extra nacht 119,50 234,00 122,00 44,00
B:1/6-30/9/21 799,50 1312,50 639,00 127,50
Extra nacht 175,00 346,50 122,00 44,00
Superior Hotel YSGNCISU Dubbel Single Triple Kind 3-11j.
A:2/1-28/2/21 623,00 857,50 705,00 186,50
Extra nacht 124,50 216,50 132,50 62,50
B:1/3-31/3/21 637,00 885,00 740,50 186,50
Extra nacht 138,00 242,50 144,50 62,50
C: 1/4-30/4/21 623,00 857,50 705,00 186,50
Extra nacht 124,50 216,50 132,50 62,50
D:1/5-31/5/21 790,50 1210,00 774,50 127,50
Extra nacht 172,00 310,00 169,00 44,00
E:1/6-30/9/21 870,50 1357,50 835,00 127,50
Extra nacht 200,00 361,50 190,50 44,00
Max. 1 kind 3-11 jaar in de kamer van de ouders. Kind -3j.: gratis
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik. De lijnvluchten van 
Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. 

Inbegrepen in het arrangement: 3 overnachtingen met ontbijt, 8u dagexcursie Gol-
den Circle, 2,5 uur stadstour Reykjavik, transfers/comfort inkom voor de Blue Lagoon, 
een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, transfers luchthaven, niet-vermelde maaltijden en verze-
keringen.

UW VERBLIJF IN REYKJAVIK  
Deze trip wordt aangeboden in 4 verschillende hotelcategorieën in Reykjavik:
Budget: Cabin hotel standaard kamers, kleine basic kamers met badkamer
Standaard: een superior kamer in het Cabin Hotel, een standaard kamer in het Reyk-
javik Lights Hotel of het Island Hotel
Comfort: een standaard kamer in het Klettur, Midgardur of Skuggi Hotel
Superior: een standaard kamer in Reykjavik Fosshotel, het Exeter Hotel of Marina Ice-
landair Hotel. 
Het hotel dat uiteindelijk geboekt wordt is afhankelijk van beschikbaarheid op het 
moment van boeking. 

Reykjavik is de perfecte uitvalsbasis om Zuidwest-IJsland te bezoeken. Ontdek tijdens 
deze trip het fascinerende Reykjavik en ervaar het beste wat de IJslandse natuur te bie-
den heeft: warmwaterbronnen, spuitende geisers, indrukwekkende watervallen, glinste-
rende gletsjers, zwarte lavastranden en de warme Blue Lagoon. Een mooie combinatie! 

Dag 1: Aankomst
Aankomst in Reykjavik. U kan de super gemakkelijke, openbare Flybus naar het hotel nemen. 
Dag 2: Reykjavik
Ontbijt in het hotel. De stadstour omvat de belangrijkste bezienswaardigheden in de meest 
noordelijke hoofdstad ter wereld en de omliggende dorpen. Enkele hiervan zijn de presiden-
tiële residentie in Bessastaðir, Hafnarfjörður met zijn oude vissershaven, de ´pearl´, Höfði 
- het huis waar ooit de vredestop tussen de USA en de Sovjetunie plaatsvond, Hallgríms 
kerk, het stadscentrum, het park Laugardalur en veel meer. ´s Namiddags bezoekt u de 
Blue Lagoon. De tocht voert door de ruwe lavavelden naar de Blue Lagoon waar u kan 
ontspannen in het helende en relaxerende geothermale water. Het water is zeer rijk aan mi-
neralen en er worden genezende krachten aan toegeschreven. U blijft zolang u zelf wenst 
(tijdstip bezoek moet geboekt worden maar de laatste bus terug naar Reykjavik is om 21u). 
Dag 3: Golden Circle 
Ontbijt in het hotel. Vandaag maakt u een daguitstap langs de onmisbare hoogtepunten 
van Zuid-IJsland. Op het programma staan de vruchtbare laaglanden en de mooiste wa-
terval van IJsland, de Gulfoss, de spuitende warmwaterbronnen in de Geysir regio en het 
uitzonderlijk mooie Thingvellir National Park en UNESCO werelderfgoedsite, waar het eerste 
parlement in 930 werd opgericht.
Dag 4: Vertrek
Ontbijt in het hotel.

4-daagse citytrip met excursies

vanaf € 493 p.p.

Reykjavik Highlights

IJsland

Gezien de Corona-crisis gaat deze reis niet door  
in 2021. Inspiratie voor 2022!

Optionele activiteiten (ter plaatse te betalen)
• Boottocht op het gletsjermeer van Jökulsárlón (4de dag) € 43 per persoon
• Avondlijke rit te paard in Borgarfjörður (6de dag) € 75 per persoon

Ontdek de grote verscheidenheid aan natuurelementen en de ongelofelijke landschap-
pen die IJsland te bieden heeft tijdens deze 8-daagse rondreis langs de hoogtepunten 
van dit unieke eiland. Tijdens deze reis wordt een perfecte mix van natuur en cultuur 
aangeboden.

Dag 1: Aankomst 
Neem facultatief de Flybus naar Reykjavik. Geniet van een wandeling door deze mooie 
noordelijke hoofdstad. Overnachting in Reykjavik. 
Dag 2: Thingvellir - Geysir - Gullfoss - Hveragerði (235 km)
Na het vertrek uit Reykjavik rijdt u langs Nesjavellir naar het Thingvellir Nationaal Park waar 
de oude site terug te vinden is van het eerste parlement, aan de oevers van het grootste 
meer van IJsland. U ziet er hoe de Noord-Amerikaanse en de Europese tectonische platen 
uit elkaar drijven. Nadien gaat het verder naar Gullfoss, de Gouden Waterval, en de Geysir 
warmwaterbronnen. De Geysir, Strokkur en ontelbare andere warmwaterbronnen en mod-
derpoelen zullen voor een onvergetelijke dag zorgen. De laatste etappe van de dag brengt 
u naar Hverageroi ‘het bloemendorp’ genoemd omwille van zijn vele serres die verwarmd 
worden met natuurlijk heet water. Diner en overnachting in het zuiden van IJsland.
Dag 3: Hella - Skógar - Dyrhólaey - Vík - Vatnajökull National Park (290 km)
Tijdens een rit langs de Zuidkust van IJsland stopt u eerst aan de de Seljalandsfoss en 
Skogafoss om de watervallen te bewonderen. Daarna rijdt u verder naar het Dyrholaey* 
natuurreservaat waar u talloze vogels kan bewonderen. Later op de dag bezoekt u het 
charmante dorpje Vik met zijn zwarte stranden en Eldhraun met zijn indrukwekkend lavage-
bied gevormd in 1783 als gevolg van de grootste vulkaanuitbarsting op het eiland. U sluit 
de dag af in Kirkjubæjarklaustur, de oude zetel van een katholiek klooster uit de 12de eeuw. 
U sluit de dag af met een rit door de woestijnachtige vlakte van Skeidararsandur om het 
Vatnajökull National Park te bereiken. Diner en overnachting in de Vatnajokull regio.
* Dyrholaey natuurreservaat is gesloten tijdens het broedseizoen (half mei tot 23 juni)
Dag 4: Skaftafell National Park - gletsjermeer van Jökulsárlón - Höfn - Egilsstaðir 
(360 km)
Via Skaftafell bereikt u het adembenemende gletsjermeer van Jokulsarlon met zijn drijven-
de ijsbergen. U zal zeker genieten van enkele mooie uitzichten over de machtige Vatnajö-
kull gletsjer. Tijdens de rit via Djúpiogur en Breiðdalsvík naar Egilsstaðir heeft u een onverge-
telijk zicht op de schitterende kustlijn. Diner en overnachting in Egilsstaðir.  
Dag 5: Egilsstaðir - Dettifoss - Mývatn meer - Akureyri (440 km)
Vandaag maakt u tijdens de rit naar Myvatn kennis met het woestijnachtige hooglandpla-
teau van Möðrudalsöræfi. U maakt een stop aan de krachtige watervallen van Dettifoss en 
rijdt daarna verder naar de Namaskard pas met zijn veelkleurige modderpoelen. Later op de 
dag maakt u kennis met de schitterende natuur rond het Myvatn meer, de lavavelden van 

Dimmuborgir, de pseudokraters van Skútustaðir en de Laxa zalmrivier. De Myvatn regio gaat 
er prat op dat er nergens anders ter wereld zo veel soorten eenden en andere vogels terug 
te vinden zijn als aan hun meer. Tijdens de rit noordwaarts rijdt u langs de schitterende Go-
dafoss waterval naar de havenstad  Akureyri. Deze stad heeft de mooiste houten woningen 
van IJsland. Deze werden allemaal in hun oorspronkelijke glorie hersteld en het is een must 
om deze te bewonderen en/of te fotograferen. Overnachting in Akureyri.
Dag 6: Skagafjörður - Blönduós - Borgarfjörður (320 km)
Majestueuze bergen en smalle bergpassen brengen ons naar Skagafjordur en Blönduós 
aan de oevers van de zalmrijke Blanda River. Na het bezoek steken we het Holtavorduheidi 
plateau over naar het mooie Borgarfjörður. Diner en overnachting.
Dag 7: Borgarfjörður - Reykjavík (150 km)
Na het ontbijt ontdekt u de vruchtbare regio rond Borgarfjörður, Deildartunguhver, de krach-
tigste geiser ter wereld en de Hraunfossar en de Barnafoss watervallen. In de namiddag 
terug naar Reykjavik waar u nog tijd heeft om de stad te verkennen. Overnachting. 
Dag 8: Vertrek
Facultatieve transfer naar de luchthaven.

8-daagse begeleide  
Nederlandstalige rondreis

vanaf € 1697 p.p.

Klassiek IJsland
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INBEGREPEN:
stadstour Reykjavik, daguitstap 

Golden circle, transfer en  
toegang Blue Lagoon en  
een documentatiemap



116 117

IJslandIJsland

Prijzen per persoon voor de rondreis YSGN3BU
Budget hotel  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21  25/5-5/9/21 
  1/10-30/10/21 6/9-30/9/21
A:Dubbel/Twin  624,50 757,50 857,50
B:Single  955,00 1156,50 1307,50
C:Tripel  529,00 674,50 764,50
Max. 1 kind -3j.: gratis zonder bed, 3-12j.: € 326,50 
Prijzen per persoon voor de rondreis  YSGN3ST
Standaard hotel 1/4-30/4/21 1/5-24/5/21  25/5-5/9/21 1/10-31/10/21 
  6/9-30/9/21
A:Dubbel/Twin 692,50 906,50 1062,00 771,50
B:Single 1146,50 1527,50 1787,50 1301,50
C:Tripel 637,50 798,50 936,50 679,00
Max. 1 kind -3j.: gratis zonder bed, 3-12j.: 326,50 (€ 290,00 periode 1/4-30/4/21)
Prijzen per persoon voor de rondreis  YSGN3CO
Comfort hotel  1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 1/10-30/10/21 
  6/9-30/9/21
A:Dubbel/Twin  1068,00 1252,00 908,00
B:Single  1881,50 2205,00 1601,50
C:Tripel  827,50 970,50 703,50
Max. 1 kind -3j.: gratis zonder bed, 3-12j.: € 326,50
Prijzen per persoon voor de rondreis  YSGN3SU
Superior hotel  1/4-30/4/21  1/5-24/5/21  25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
A:Dubbel/Twin  1088,00 1280,00 1501,50
B:Single  1876,50 2206,50 2586,50
C:Tripel  909,50 1071,00 1257,00
Max. 1 kind -3j.: gratis zonder bed, 3-12j.: € 326,50
Inbegrepen in de prijs: 7 overnachtingen met ontbijt in kamer, gletsjerwandeling (1/10-30/4) of 
boottocht op de gletsjerlagune (1/5-30/9), documentatie en bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen: vluchten, huurwagen, niet-vermelde maaltijden en niet-vermelde inkomgelden.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwa-
gen. De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of 
guesthouses en soms niet op de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen 
badkamer
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe 
kamers in 3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming

De Golden Circle, het Snaefellsnes schiereiland, het Skaftafell Nationaal Park, de Jö-
kulsárlón gletsjer lagune, Snaefellsnes, Borgarfjördur... zomer of winter altijd even in-
drukwekkend ! IJsland mag dan wel IJsland heten maar toch is de gemiddelde tempe-
ratuur in de echte winter slechts -1°C en valt het dus wel mee om IJsland in de winter 
te bezoeken. 

Dag 1: Aankomst
Rijdt na aankomst in Keflavik richting Reykjavik waar u tijd heeft voor een eerste verkenning 
van de hoofdstad. Overnachting in Reykjavik.
Dag 2: Reykjavik - Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell (max. 250 km)
Een mooie rit langs enkele natuurlijke wonderen staat vandaag op het programma als u 
door het Laki lavaveld naar het oosten rijdt. Hou halt bij de Seljalandsfoss en de Skógafoss 
watervallen en geniet van de pracht van de natuur. Overnachting in de omgeving van Kirk-
jubaejarklaustur/Skaftafell. 
Dag 3: Skaftafell Nationaal park - Vatnajökull gletsjer - Jökulsárlón gletsjer lagune
Het Nationaal Park Skaftafell ligt tussen de plaatsjes Kirkjubæjarklaustur en Höfn in het zui-
den van IJsland. Het park heeft een overweldigende natuur en is één van de zeldzame 
plaatsen op IJsland met een natuurlijk bos: het Bæjarstaðarskógur. De Vatnajökull glet-
sjer is de grootste gletsjer van IJsland. Een wandeling onder begeleiding van een ervaren 
gids (1/10-30/4, 1/10-31/10) is een must! De Jökulsárlón gletsjer lagune is zo één van 
die tot de verbeelding sprekende plaatsen op IJsland. De lagune beslaat een oppervlakte 
van iets minder dan 20 vierkante kilometer en wordt door een landengte gescheiden van 
de oceaan. Spectaculair is dat er grote stukken ijs in diverse kleuren in de lagune drijven. 
Deze zijn afkomstig van een zijarm van de Vatnajökull-gletsjer. Geniet van een boottocht op 
het gletsjermeer (1/5-30/9). Een onvergetelijke ervaring! Overnachting in de omgeving van 
Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell. 
Dag 4: Kirkjubaejarklaustur/skaftafell - Hella/Selfoss
Na het ontbijt rijdt u terug westelijk en is uw eerste stop in Vik waar u even de tijd neemt voor 
een wandeling over de zwarte lavastranden. Daarna mag een stop aan de vogelkliffen van 
Dyrhólaey en Reynisfjara niet op uw programma ontbreken. Ze zijn gewoon verbazingwek-
kend ! Overnachting in de omgeving van Hella/Selfoss. 
Dag 5: Hella/Selfoss - Borgarnes
Vandaag gaat de rit via de Golden Circle naar het westen van IJsland. Op de Golden Circle 
bezoekt u de bekende geisers Geysir en Strokkur, de ´gouden waterval´ Gulfoss en maakt u 
een wandeling in het Thingvellir Nationaal Park. Overnachting in de omgeving van Borgarnes. 
Dag 6: Snaefellsnes Peninsula
Ga zeker op ontdekking in het Snaefellsnes Nationaal Park met zijn indrukwekkende gletsjer, 
zijn prachtige zand- en steenstranden, zijn uitgestrekte lavavelden, zijn vogelkliffen, zijn grilli-
ge rotsformaties en de prachtige rotsbogen langs de kustlijn. De Snaefellsnes vulkaan heeft 
trouwens dienst gedaan als inspiratie voor Jules Verne´s “Reis naar het middelpunt van de 
aarde”. Overnachting in de omgeving van Borgarnes.
Dag 7: Borgarnes - Borgarfjördur - Keflavik
´s morgens gaat u op ontdekking uit aan het Borgarfjördur waarna u verder rijdt richting 
Reykjavik en daar de weg neemt naar Keflavik. In Vogar gaat het dan richting Grindavik waar-
bij u de mogelijkheid heeft om te gaan relaxen in het geothermaal zwembad van de Blue 
Lagoon of u kiest ervoor om verder naar het zuiden te rijden en een rondje te maken via 
de Reykjanesviti, een van de boeienste vuurtorens van het gebied, omringd door een schit-
terend landschap van steile kliffen en een geothermisch gebied. Overnachting in Keflavik.   
Dag 8: retour

8-daagse autorondreis

vanaf € 653 p.p.

Best of South & West 

Prijzen per persoon voor deze mini aurorondreis
Budget hotel YSGN1BU  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21  25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21 
Dubbel  372,50 449,50 507,50
Single  547,50 659,00 741,00
Triple  307,00 371,00 419,50
Standaard hotel YSGN1ST 1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 1/10-31/10/21 
  6/9-30/9/21
Dubbel 444,50 550,50 643,00 470,00
Single 734,00 946,50 1105,00 810,00
Triple 384,00 512,00  599,50 436,50
Comfort hotel YSGN1CO  1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 1/10-31/10/21 
  6/9-30/9/21
Dubbel  632,50 740,00 540,00
Single  1151,50 1345,00 982,50
Triple  442,00 517,00 377,00 
Superior hotel YSGN1SU  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Dubbel  609,50 714,50 836,50
Single  969,00 1135,00 1326,50
Triple  557,50 655,50 768,00
Kind -3 jaar: gratis zonder bed, kind 3-12 j.: €176,50.
Inbegrepen in de prijs: 4 overnachtingen met ontbijt in een standaard hotel in kamer met badkamer, 
inkom voor Laugarvatn Fontana, een reisgids IJsland, documentatiemap en bijdrage Garantiefonds 
Reizen. 
Niet inbegrepen: vluchten, huurwegen, niet-vermelde maaltijden, niet-vermelde inkomgelden en 
excursies.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwagen. 
De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guest-
houses en soms niet op de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen 
badkamer
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe ka-
mers in 3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming

Ervaar tijdens deze korte zomerreis als avonturier en ontdekkingsreiziger het beste wat 
de IJslandse natuur te bieden heeft. Warmwaterbronnen, spuitende geisers, indrukwek-
kende watervallen, glinsterende gletsjers, zwarte lava stranden, de warme Laugarvatn 
Fontana. Genoeg redenen om voor IJsland te kiezen ? 

Dag 1: Aankomst
Na aankomst in Keflavik rijdt u naar de Hveragerdi/Selfoss regio voor een verblijf van 2 nachten. 
Dag 2: Zuidkust
Ontbijt in het hotel. Vandaag zullen de natuurliefhebbers hun hartje kunnen ophalen. Tijdens 
een tocht langs de zuidkust staat u versteld van de afwisseling van bezienswaardigheden 
onderweg. U kan achter de Seljalandsfoss waterval gaan staan, wandelen naar de Skogafoss 
waterval en u vergapen aan de ongelofelijke rotsformaties. U rijdt langs de Zuidkust van IJsland 
tot aan Vik i Myrdal, een klein, charmant dorpje omringd door hoge mooie vogelklippen.  Daar-
na maakt u een wandeling op de zwarte lavastranden aan Vik en geniet u van de aanblik van 
de vogelkliffen van Dyrhólaey en Reynisfjara.
Dag 3: Golden Circle en Fontana baths
Ontbijt in het hotel. Vandaag nemen we u mee op een tour langs de onmisbare hoogtepunten 
van Zuid-IJsland. We rijden langs de vruchtbare laaglanden van Zuid-IJsland en bezoeken 
de mooiste waterval, Gulfoss, de spuitende warmwaterbronnen in de Geysir regio en het uit-
zonderlijk mooie Þingvellir National Park waar het eerste parlement opgericht werd in 930. 
Onderweg kan u genieten van een stop aan de Laugarvatn Fontana Baths voor een bad in 
heerlijk warm thermaal water. Overnachting in Reykjavik. 
Dag 4: Reykjavik - Keflavik
Ontbijt in het hotel. Maak een wandeling door Reykjavik en bezoek de bezienswaardigheden 
zoals Perlan, de kathedraal Hallgrimskirkja, het nationaal museum, de haven maar ook de 
bekende wijk 101. In de namiddag rijdt u richting Keflavik waarbij we u aanraden de zuidelijke 
weg te nemen zodat u een mooi zicht krijgt op de lavavelden van Reykjanes en onderweg de 
Krýsuvík warmwaterbronnen en de Reykjanesviti vuurtoren kan bezoeken. Overnachting in de 
omgeving van Keflavik. 
Dag 5: Vertrek
Ontbijt in het hotel en vertrek terug naar huis. 

5-daagse autorondreis

vanaf € 391,50 p.p.

Zuid-IJsland
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INBEGREPEN:
boottocht Jokulsárlón glet-

sjermeer of begeleide gletsjer 
wandeling, een reisgids IJsland 

en een documentatiemap.

INBEGREPEN:
inkom voor Laugarvatn Fontana, 

een reisgids IJsland en een 
documentatiemap
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Prijzen per persoon voor de rondreis     
Kamer en ontbijt  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Budget verblijf       YSCLBU
dubbel/twin  612,50 742,50 840,50
single  916,50 1109,00 1252,50
triple  526,00 639,00 724,00
Standaard verblijf     YSCLST
dubbel/twin  777,50 913,00 1070,00
single  1260,00 1479,00 1731,50
triple  688,00 809,50 949,50
Comfort verblijf     YSCLCO
dubbel/twin  925,50 1088,00 1275,50
single  1656,50 1946,50 2281,50
triple  714,00 839,50 985,00
Superior verblijf     YSCLSU
dubbel/twin  1099,50 1294,00 1517,50
single  1967,50 2314,00 2714,00
triple  884,50 1040,50 1221,50
Max. 1 kind 3-12j. in extra bed: € 305
Inbegrepen in de prijs: 7 overnachtingen met ontbijt, een informatiegids, inkomticket Mývatn Nature 
Bath, een geothermal Bakery tour in Laugarvatn Fontana, 7/7 bijstand in geval van problemen, een 
reisgids ´IJsland´ per dossier, een documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, huurwagen volgens uw keuze, niet-vermelde inkomgelden, 
niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Rey-
kjavik en een huurwagen. De lijnvluchten van Icelandair zijn 
steeds aan dagprijzen. 
Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige 
hotels, boerderijen of guesthouses en soms niet op de be-
stemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gele-
gen, kamers met eigen badkamer
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boe-
tiekhotels of deluxe kamers in 3* hotels, afhankelijk van de 
mogelijkheden per bestemming

Heel IJsland in één keer. Vermits het binnenland van IJsland bijna 
ontoegankelijk is, is een rondreis van IJsland letterlijk een reis rond 
het eiland. Onvergetelijke reis met een opeenvolging van voornamelijk 
natuurlijke hoogtepunten. 

Dag 1: Welkom in IJsland (49 km)
Aankomst en overnachting in de regio van Reykjavik/Keflavik.
Dag 2: Naar het Noorden (390 km)
Ontdek de vallei van Borgarfjördur, de vallei van de sagen, in het Westen van IJsland en 
beklim de Grábbrók vulkaankrater waar u een verbluffend zicht heeft over de Norourárdalur 
vallei en de omringende bergen. Rij verder naar Skagafjördur, de vallei van de paarden. Hier 
vindt u de Blaumbaer boerderij & folk museum en de Vioimyri kerk, een van de mooiste 
voorbeelden van de traditionele turf kerkarchitectuur. Overnachting in de regio van  Eyjaf-
jördur in Noord IJsland.
Dag 3: Godafoss & Lake Myvatn (200 km)
Wij raden aan om de oude stad van Akureyri, de hoofdstad van Noord-IJsland, de moderne 
kerk en de botanische tuin te bezoeken. Daarna naar de Godafoss waterval, de waterval 
van God. Het Myvatn meer biedt vele geologische verschijnselen, een uitbundige vogelpo-
pulatie en een groot aanbod aan wandelroutes. Na een mooie wandeling ontspant u in 
het Mývatn Nature Bath. Overnachting in de regio van het Myvatn meer/Husavik/Eyjafjördur 
in Noord-IJsland.
Dag 4: Naar het Oosten (270 km)
Rij naar het Oosten over het Jökuldalsheioi plateau met heideland, lava en zandwoestijn. 
U kan een kleine omweg maken langs de Dettifoss waterval (afhankelijk van het seizoen). 
Egilsstadir is het centrum van Oost-IJsland, gelegen aan het Lögurinn Meer en niet ver van 
de Hallormsstadur bossen en Hengifoss, IJslands 2de hoogste waterval. Overnachting in 
het oostelijke deel van IJsland.
Dag 5: Vatnajökull National Park (400 km)
U rijdt langs de dramatische fjordroute en allerlei vissersdorpjes naar de Vatnajökull, de 
grootste gletsjer van Europa, en het Skaftafell Nationaal park. We raden de boottocht tussen 
de ijsbergen op de Jökulsárlón gletsjer lagune aan en een korte wandeling in het Nationaal 
park. Overnachting in de regio van Skaftafell/Kirkjubaejarklaustur.
Dag 6: De Zuidkust (220 km)
Een mooie rit langs vele natuurlijke wonderen staat vandaag op het programma als u door 
het Laki lavaveld richting Skógafoss en Seljalandsfoss watervallen rijdt. De vogelkliffen van 
Dyrhólaey en Reynisfjara zijn gewoon verbazingwekkend. Maak zeker ook een wandeling 
over de zwarte lavastranden van Vik. Overnachting in de regio van Hella/Selfoss.
Dag 7: Golden Circle (195 km)
De mooie gouden cirkel route brengt u naar de Gullfoss watervallen, Geysir warmwater-
bronnen en het Thingvellir Nationaal Park, een UNESCO werelderfgoed site. Onderweg staat 
de Bakery tour in Laugarvatn Fontana op het programma. Hier ziet u hoe brood gewoon 
in de hete grond gebakken wordt. Daarna verkent u de hoofdstad Reykjavik. Overnachting 
in Reykjavik/Keflavik.
Dag 8: Vertrek (49 km)
Einde van de reis.

8-daagse autorondreis

vanaf € 612,50 p.p.

Hoogtepunten van IJsland
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Prijzen per persoon voor de rondreis
Kamer en ontbijt  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Budget verblijf  YSGNAI1A
Dubbel,Twin  972,50 1182,50 1340,50
Single  1339,00 1625,00 1840,00
Triple  916,50 1116,50 1266,50
Standaard verblijf  YSGNAI1B
Dubbel,Twin  1116,50 1313,00 1540,50
Single  1601,50 1881,50 2204,00
Triple  1006,50 1185,00 1391,50
Comfort verblijf  YSGNAI1C
Dubbel,Twin  1220,00 1435,50 1684,50
Single  1767,50 2077,50 2435,00
Triple  1067,00 1257,00 1475,50
Superior verblijf  YSGNAI1D
Dubbel,Twin  1539,00 1812,00 2127,50
Single  2351,50 2766,50 3246,50
Triple  1342,00 1581,50 1857,50
Opgelet: deze reis is niet geschikt voor kinderen -12j. 
Inbegrepen: 7 overnachtingen met ontbijt in het logies van uw keuze, 2u wandeling te paard, 1u 
gletsjerwandeling, 1u kajaktour op gletsjerlagune, 6u super jeep tour, 7/7 bijstand in geval van 
problemen, een reisgids ´IJsland´ per dossier, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, huurwagen volgens uw keuze, niet-vermelde inkomgelden, 
niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwagen. 
De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guest-
houses en soms niet op de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen 
badkamer
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe ka-
mers in 3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming

IJsland op een andere, actievere manier ontdekken doet u met deze 
Active Iceland reis. U dringt te paard of met een super jeep door tot 
het binnenland en geniet van de enorme contrasten van het land. Daar-
naast gaat u kajakken op een gletsjerlagune en bestijgt u te voet de gletsjer. 
Nog niet genoeg activiteit op het programma? Dan wachten er nog enkele mooie 
wandeltochten. 

Dag 1: Aankomst, Reykjanes en rit naar Hveragerdi 
Aankomst op de luchthaven van Keflavik. Haal uw huurwagen op en rijdt naar de streek van 
Hveragerõi. Bezoek onderweg enkele van de hoogtepunten van het Reykjanes schiereiland: 
de Reykjanestá vogelkliffen, de Gunnuhver warmwaterbron, de Blue Lagoon of de warmwa-
terbronnen van Krýsuvík. U verblijft 2 nachten in de regio van Hveragerõi.
Dag 2: Paardrijden en baden in een warme rivier
Vanmorgen maakt u kennis met de IJslandse paarden. Tijdens een wandeling te paard 
rijdt u door de schilderachtige omgeving van de Eldhestar boerderij, bijvoorbeeld langs 
de Varmá rivier en doorheen een gebied met lavavelden, eindigend op goede rijpaden 
in de weilanden ten zuiden van de boerderij. In de namiddag kan u gaan wandelen in 
Reykjadalur. Het wandelpad is ongeveer 7km retour vanaf de parkeerplaats in Hveragerõi. 
De wandeling neemt u mee door de schilderachtige geothermische vallei van Reykjadalur 
(Smokey Valley) en biedt u de mogelijkheid om te baden in een natuurlijke warme rivier. 
Een unieke ervaring!
Dag 3: De Golden Circle
Deze dag staat helemaal in het teken van IJslands beroemdste natuurlijke bezienswaar-
digheden langs de Gouden Cirkel: de Keriõ krater, Pingvellir Nationaal Park,  de Gullfoss 
waterval en het geothermisch actief gebied Geysir waar u de spectaculaire eruptie van de 
Strokkur kan zien. De dag eindigt in de regio Hvolsvöllur waar u 2 nachten verblijft. 
Dag 4: Kajakken op de lagune en gletsjerwandeling
’s morgens trekt u er op uit voor een drie uur durende combinatie-excursie met een ka-
jaktour en een gletsjerwandeling op de Sólheimajökull gletsjer. Nadat u kennismaakt 
met de deskundige gids aan de Sólheimajökull vertrekbasis, krijgt u een dry suit en een 
peddel voor uw kajakavontuur. Daarna peddelt u op de kalme, met ijsbergen gevulde, la-
gune. Gedurende deze tocht ziet u prachtige ijsbergen en krijgt u een mooi uitzicht op 
de gletsjer. Na de kajaktocht keert u terug naar het basiskamp voor een korte pauze voor 
de volgende activiteit start. Ter voorbereiding voor de gletsjerwandeling krijgt u een ijsbijl, 
stijgijzers, een harnas en een korte veiligheidsbriefing van uw gids. Op de gletsjer ontdekt 
u een buitenaards ijzig landschap met sterke contrasten. Het blauwe en witte ijs gemengd 
met de donkere vulkanische as van eerdere uitbarstingen is verbluffend. U zal enkele van 
de vele kloven en ijssculpturen van de gletsjer verkennen terwijl u bijleert over de geologie 
en de geschiedenis van het gebied. Beide tours zijn geschikt voor alle niveaus en worden 
begeleid door professionele gletsjer- en kajakgidsen. U ontvangt al het nodige veiligheids-
materiaal voor elke activiteit. In de namiddag kan u een deel van de zuidkust verkennen met 
o.a. de Skógafoss Waterval, de Dyrhólaey vogelkliffen en het zwarte strand van Reynisfjara. 
Dag 5: Pórsmörk, de vallei van de goden
Pórsmörk is een ongelooflijk mooi natuurgebied, gelegen in het hart van Zuid-IJsland.  Het 
ligt verscholen tussen de gletsjers Eyjafjallajökull, Mýrdalsjökull en Tindfjallajökull. Vandaag 
ontdekt u dit gebied met een 4x4 super jeep. Deze avontuurlijke rit voert u door verschillen-
de gletsjerrivieren zonder bruggen. Pórsmörk is een spectaculaire plaats om te bezoeken. 
Zijn eigen sfeer is op en top IJslands! Deze excursie brengt u tot aan de Gígjökull gletsjer 
waar u de gevolgen van de Eyjafjallajökull uitbarsting van 2010 kunt zien. Hier kan u de 
zuiverende glaciale lucht inademen. Een lichte lunch is voorzien. In de namiddag rijdt u 
verder oostwaarts naar de streek van Kirkjubæjaklaustur. Onderweg kan u de Fjaõrárgljúfur 
ravijn bezichtigen. Verblijf van 2 nachten in de Kirkjubæjaklaustur-regio. 
Dag 6: Skaftafell Nationaal Park en Jökulsárlón Gletsjer Lagune
Vandaag staat er een bezoek aan het Skaftafell Nationale Park en de bekende Jökulsárlón 
gletsjer lagune op het programma. Het is de streek van de Vatnajökull gletsjer, de grootste 
gletsjer van Europa, die ongeveer 80% van IJsland bedekt. Hier in Skaftafell kan u kiezen 
uit een aantal wandelroutes, verschillend van lengte en moeilijkheidsgraad. Eén van de 
meest populaire is de wandeling naar de Svartifoss waterval. Deze waterval is omringd door 
kolommen uit basalt. In Jökulsárlón raden wij u aan om naar het strand te gaan, dit wordt 
ook Diamond Beach genoemd naar de vele kleine ijsbergen die er liggen. 
Dag 7: Naar Reykjavik
Rij terug langs de zuidkust naar Reykjavik voor de laatste overnachting in IJsland. Maak 
gebruik van de gelegenheid om een aantal plaatsen te bezoeken die u oversloeg tijdens 
de heenreis of u opnieuw wil zien. Gebruik in Reykjavik de tijd om vertrouwd te raken met de 
meest noordelijke hoofdstad van de wereld. De stad heeft vele winkels, restaurants alsook 
culturele bezienswaardigheden. Een bezoek aan het Harpa concertgebouw, bekroond om-
wille van zijn architectuur, is een must. Overnachting in Reykjavik. 
Dag 8: Vertrek

8-daagse autorondreis

vanaf € 972,50 p.p.
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INBEGREPEN:
wandeling te paard, 

gletsjerwandeling, kajaktour op 
gletsjerlagune, super jeep tour, 

een reisgids ´IJsland´ en  
een documentatiepakket.
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Prijzen per persoon voor de rondreis YSRO
Kamer en ontbijt  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Budget verblijf  YSROBU
dubbel/twin  916,50 1114,50 1263,00
single  1375,00 1669,00 1890,00
triple  799,00 972,50 1103,00
Standaard verblijf YSROST
dubbel/twin  1155,50 1360,00 1595,50
single  1809,00 2126,50 2492,50
triple  1019,50 1201,00 1409,50
Comfort verblijf YSROCO
dubbel/twin  1410,50 1660,50 1949,50
single  2496,50 2937,50 3447,50
triple  1164,50 1372,00 1611,00
Superior verblijf YSROSU
dubbel/twin  1682,50 1982,00 2327,00
single  3011,50 3546,50 4162,50
triple  1366,50 1610,00 1891,50
Max. 1 kind 3-11j.in extra bed: € 498
Inbegrepen in de prijs: 11 overnachtingen in de door u gekozen logiesformule met ontbijt, inkom-
ticket Mývatn Nature Bath, ticket Glacier Lagoon boottocht, 7/7 bijstand in geval van problemen, een 
reisgids ´IJsland´ per dossier, een documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, huurwagen, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde 
maaltijden en verzekeringen.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwagen. 
De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guest-
houses en soms niet op de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen 
badkamer
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe ka-
mers in 3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming

De volledige IJsland rondrit met nét die extra tijd voor een wandeling hier of daar, een 
extra uitstapje en de rust om niet elke dag van hotel te moeten veranderen. 

Dag 1: Welkom in IJsland (49 km)
Aankomst en overnachting in de regio van Reykjavik/Keflavik.
Dag 2: Borgarfjördur (160 km)
Ontdek de vallei van Borgarfjördur, de vallei van de sagen, in het Westen van IJsland. Hier 
vindt u Deildartunguhver, de krachtigste warmwaterbron van Europa. Verder naar de Hrau-
nfossar en Barnafoss watervallen. In deze regio vindt u verschillende musea zoals het Ice-
landic settlement museum in Borgarnes, de Snorrastofa culture exhibition en het Hvanneyri 
Farm machinery museum. Overnachting in de regio van Borgarfjördur.
Dag 3: Snaefellsnes (380 km uitstap)
Het Snaefellsnes schiereiland ligt als een lange arm in zee en is in vele opzichten een kleine 
microcosmos van het hele eiland. Maak een boottocht uit Stykkisholmur naar de ontelbare 
eilanden van de Breidafjördur fjord. Overnachting in de regio van Borgarfjördur.
Dag 4: Skagafjördur (340-370 km)
Begin de dag met een beklimming van de Grábrok vulkaan in het Bifröst gebied. Dan verder 
naar Skagafjördur, de vallei van de paarden. Hier bezoekt u de Glaumbaer turf farm & folk 
museum en de Vidimýri kerk, een van de mooiste voorbeelden van traditionele turfarchitec-
tuur. Overnachting in de regio van Eyjafjördur, Noord-IJsland.
Dag 5: Akureyri & Eyjafjördur (100 km)
Wij raden aan om  de oude stad van Akureyri, de hoofdstad van Noord-IJsland, de moderne 
kerk en de botanische tuin te bezoeken. In de namiddag kan u naar het vissersdorp Dalvik 
rijden waar heel wat mogelijkheden zijn voor schitterende wandelingen. Wilt u graag wat 
vogels zien? Neem dan de ferry naar het eiland Hrisey net voor de kust. Het is een van de 
beste plaatsen in IJsland om vogels te zien. Het pittoreske plaatsje Hrisey met zijn kleurrijke 
huizen is een bezoek waard. Overnachting in de regio van Eyjafjördur. 
Dag 6: Godafoss & Lake Mývatn (200 km)
Begin de dag met een bezoek aan de Godafoss waterval, de waterval van God. Het Mývatn 
meer biedt vele vulkanische en geologische verschijnselen, een uitbundige vogelpopula-
tie en een groot aanbod aan wandelroutes. Neem ook zeker eens een bad in de unieke 
Mývatn Nature Baths. Overnachting in de regio van het Myvatn meer/Husavik/Eyjafjördur 
in Noord-IJsland.
Dag 7: Husavik & Asbyrgi National Park (230 km)
Húsavik is de walvishoofdstad van Europa, hier kan u het walvismuseum bezoeken of een 
boottocht ondernemen om walvissen te gaan zien. Rij rond het bergachtige schiereiland 
Tjörnes en bezoek het Ásbyrgi & Dettifoss National Park waar u veel wandelmogelijkheden 
heeft. Overnachting in de regio van het Myvatn meer/Husavik/Eyjafjördur in Noord-IJsland.
Dag 8: Naar het Oosten (240-300 km)
Rij naar het Oosten over het Jökuldalsheidi plateau met heideland, lava en zandwoestijn. 
Egilsstadir is het centrum van Oost-IJsland, gelegen aan het Lögurinn Meer en niet ver van 
de Hallormsstadur bossen en Hengifoss, IJslands 2de hoogste waterval.  Overnachting in 
het oostelijke deel van IJsland.
Dag 9: Vatnajökull National Park (400 km)
U rijdt langs de dramatische fjordroute en allerlei vissersdorpjes naar de Vatnajökull, de 
grootste gletsjer van Europa, en het Skaftafell Nationaal park. U geniet van een boottocht 
tussen de ijsbergen op de Jökulsárlón gletsjer lagune en maakt een korte wandeling in 
het Nationaal park te maken. Overnachting in de regio van Skaftafell.
Dag 10: De Zuidkust (240 km)
Een mooie rit langs vele prachtige natuurverschijnselen staat vandaag op het programma 
als u door het Laki lavaveld naar de watervallen Skógafoss en Seljalandsfoss rijdt. De vo-
gelkliffen van Dyrhólaey en Reynisfjara zijn gewoon verbazingwekkend. We raden ook een 
wandeling over de zwarte lavastranden van Vik aan. Overnachting in de regio van Hella/
Selfoss.
Dag 11: Golden Circle (195 km)
De gouden cirkel tour bestaat uit de Gullfoss watervallen, Geysir warmwaterbronnen en het 
Thingvellir Nationaal Park en UNESCO werelderfgoed site. Neem ook de tijd om de hoofd-
stad Reykjavik te verkennen. Overnachting in regio Reykjavik/Keflavik.
Dag 12: Vertrek (49 km)
Einde van de reis.

12-daagse autorondreis

vanaf € 916,50 p.p.

Ronde van IJsland 

Prijzen per persoon voor de rondreis 
Kamer en ontbijt  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Budget verblijf  YSGNWA01
dubbel/twin  692,50 840,50 952,00
single  1022,50 1237,50 1400,00
tripel  635,50 773,00 876,00
Standaard verblijf  YSGNWA02
dubbel/twin  871,50 1024,50 1200,50
single  1367,50 1605,00 1880,00
tripel  732,00 861,00 1010,00
Confort verblijf  YSGNWA03
dubbel/twin  1004,50 1181,50 1385,50
single  1771,50 2082,50 2441,50
tripel  814,00 957,50 1124,00
Superior verblijf  YSGNWA04
dubbel/twin  1355,50 1595,50 1873,00
single  2272,50 2675,00 3137,50
tripel  1156,50 1362,00 1599,50
Max. 1 kind 10-11j.in extra bed: € 391,50
Inbegrepen in de prijs: 9 overnachtingen in de door u gekozen logiesformule met ontbijt, informatie 
over de wandelroutes, 7/7 bijstand in geval van problemen, een reisgids ´IJsland´ per dossier, een 
documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, huurwagen, eventuele inkomgelden, niet-vermelde maaltijden 
en verzekeringen.
Opmerking: deze reis is niet aangeraden voor kinderen -10j.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwagen. 
De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guest-
houses en soms niet op de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen 
badkamer
Superior: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe ka-
mers in 3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming.

U kan op talloze manieren in contact komen met de natuurwonderen in IJsland. Al 
wandelend de onvergetelijke landschappen ontdekken is er één van: u ondervindt aan 
de lijve de ruige, dramatische landschappen die in vulkanische uitbarstingen ontstaan 
zijn. De uitgestrekte wildernis, de energie, maar ook de rust van deze natuur zijn binnen 
handbereik tijdens deze wandel-autorondreis. De wandelingen zijn ook voor de niet-ge-
oefende wandelaar haalbaar. 

Dag 1: Aankomst in IJsland
Maak vandaag nog een wandeling door het centrum van Reykjavik. Overnachting in Rey-
kjavik. 
Dag 2: Borgarfjördur - Snaefellsnes
U start richting westen waar u geniet van de Borgarfjördur weidelanden, een bezoek brengt 
aan de Deildartunguhver warmwaterbronnen en de Hraunfossar waterval. In de namiddag 
staat een wandeling naar de Eldborg krater op het programma. Dit is een gemakkelijke 
wandeling door een eerder vlak lavaveld (1,5-2u wandelen). De volgende 2 nachten ver-
blijft u in de Snaefellsnes regio. 
Dag 3: Snaefellsnes schiereiland
Vandaag heeft u een volledige dag om het Snaefellsnes schiereiland te verkennen. U kan 
de kleine vissersdorpjes aan de noordelijke kant of de vogelkliffen aan de zuidkant bezoe-
ken. Rond de middag onderneemt u een wandeling langs de zuidkust van Arnarstapi naar 
Hellnar en terug met de mogelijkheid om van een lichte lunch te genieten in het café in 
Hellnar. De wandeling zelf duurt ongeveer 1,5-2u.  
Dag 4: Hvalfjördur Bay
Het is tijd om van regio te veranderen. U rijdt van west naar zuid via het Hvalfjördur fjord. Aan 
het einde van deze baai wandelt u naar de top van de Glymsgil canyon voor een zicht op 
de hoogste waterval van IJsland, de Glymur. Een gedeelte van deze wandeling is redelijk 
steil en niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. De wandeling is heen en terug over 
dezelfde weg waardoor het mogelijk is om voortijdig terug te keren. De wandeling naar 
de waterval en terug duurt 3-4u en is van een gemiddeld tot zwaar niveau. In Hveragerdi 
verblijft u 4 nachten. 
Dag 5: Golden Circle
Vandaag heeft u een volledige dag om de Golden Circle regio, met de Geysir warmwater-
bronnen, de Gulfoss waterval en het Thingvellir Nationaal Park, te verkennen. In het Thingvel-
lir Nationaal Park zijn er mooie gemakkelijke wandelingen uitgestippeld. 
Dag 6: Reykjadalir vallei
De Reykjadalir vallei leent zich uitstekend voor de halve dag wandelen die hier op het pro-
gramma staat. Op het einde van de wandeling is er een natuurlijke warme rivier waar u kan 
zwemmen. U neemt dezelfde route terug. De wandeling duurt ongeveer 3-4u en is van een 
gemiddeld niveau. ´s Namiddags kan u de zuidkust van IJsland en het kleine pittoreske 
dorpje Eyrarbakki bezoeken. 
Dag 7: De zuidkust - Eyjafjallajökull vulkaan
Tijdens een tocht langs de zuidkust rijdt u door het vulkanisch gebied van de Eyjafjallajökull 
uitbarsting van 2010. Stop onderweg aan de Seljalandsfoss waterval en bezoek zeker de 
Reynisfjara rotsformatie. Aan de Skógafoss waterval wandelt u langs de rivier op de Skóga-
heidi wandelroute. We raden een wandeling van 1 tot 1,5 uur aan voor u terugkeert. De 
route is veel langer en gaat over naar een andere vallei maar hou in het achterhoofd dat u 
terug moet naar uw wagen. De route is van een gemiddeld niveau, het pad loopt omhoog 
maar nooit steil. 
Dag 8: Reykjanes schiereiland
Rij langs de zuidkust van het Reykjaves schiereiland naar de Krýsuvík warmwaterbronnen 
en rij dan naar de noordzijde van het schiereiland. Hier volgt u een onverharde weg, die 
geschikt is voor alle wagens, naar de Keillir berg. Hier maakt u een gemakkelijke wandeling 
door de lava naar de top van de afgetopte Keillir (379 m). Voorzie 2-3u voor deze gemakke-
lijke wandeling. Beëindig de dag met een stop aan de Reykjanesvitti vuurtoren. U overnacht 
de laatste 2 nachten in de regio van Keflavik. 
Dag 9: Reykjavik - Mount Esja
Uw laatste dag in IJsland sluit u af met ´s morgens een bezoek aan de Blue Lagoon en in 
de namiddag een wandeling naar de top van de Esja (914 m). Deze berg domineert de 
hoofdstad Reykjavik. Dit is een gemiddelde tot zware wandeling van 3-4u bergop. De laatste 
30 m wandelt u tussen en over rotskliffen. Dit gedeelte is niet zo geschikt voor mensen met 
hoogtevrees. U kan echter terugdraaien voor dat punt en toch genieten van het prachtige 
uitzicht over de stad en de zee. 
Dag 10: Vertrek

10-daagse autorondreis

vanaf € 692,50 p.p.

Wandelen en genieten in IJsland 

©
 V

is
it 

Ic
el

an
d

HEIMAEY

PAPEY

Hafnarfjör}ur
Keflavík Selfoss

Hvolsvöllur

Vík

Höfn

Eskiför}ur

Seydisför}ur

Húsavik

Akureyri
Sau}árkrókur

Blönduós

Búrdardalur

Hólmavík

Ísafjör}ur

Patreksfjör}ur

Stykkishólmur

Borgarnes

Reykjavík

LANGJÖKULL

ÖRÆFA-
JÖKULL

DRANGA-
JÖKULL

MYRDALS-
JÖKULL

HOFSJÖKULL

VATNAJÖKULL

Hvannadalshnúkur
2119 m

Grimsvöln
1719 m

Askja
1510 m

Snæfell
1833 m

Her}ubreid
1682 m

1765 mEiriksjökull
1675 m

1538 m

1384 m

925 m

1446 m

 Blanda
 

Skjá lfandafl ót 

Jö ku
lsá

 á Brú 

Thingvállavatn Thórisvatn

Myvatn

HEIMAEY

PAPEY

Hafnarfjör}ur
Keflavík Selfoss

Hvolsvöllur

Vík

Höfn

Eskiför}ur

Seydisför}ur

Húsavik

Akureyri
Sau}árkrókur

Blönduós

Búrdardalur

Hólmavík

Ísafjör}ur

Patreksfjör}ur

Stykkishólmur

Borgarnes

Reykjavík

LANGJÖKULL

ÖRÆFA-
JÖKULL

DRANGA-
JÖKULL

MYRDALS-
JÖKULL

HOFSJÖKULL

VATNAJÖKULL

Hvannadalshnúkur
2119 m

Grimsvöln
1719 m

Askja
1510 m

Snæfell
1833 m

Her}ubreid
1682 m

1765 mEiriksjökull
1675 m

1538 m

1384 m

925 m

1446 m

 Blanda
 

Skjá lfandafl ót 

Jö ku
lsá

 á Brú 

Thingvállavatn Thórisvatn

Myvatn

INBEGREPEN:
inkomticket Mývatn Nature Bath, 
ticket Glacier Lagoon boottocht, 
een reisgids ´IJsland´ en een 

documentatiepakket

INBEGREPEN:
wandelinformatie,  

een reisgids ´IJsland´ en  
een documentatiemap.
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IJsland

12-daagse 4x4-rondreis

vanaf € 1895 p.p.

Onbekend IJsland

lichte, turquoise kleur. Voor de wandeling van het Vikraborgir parkeerterrein naar Viti moet u 
30 tot 45 minuten rekenen. Een bad in het Viti meer is altijd een mogelijkheid. Wanneer u 
verder het binnenland inrijdt, richting Vatnajökull, komt u door het jongste deel van IJsland: 
Holurhaun bestaat uit lava van een uitbarsting in 2016. Hier kan u wandelen op nieuwe, 
volledig zwarte lava. Overnachting in de buurt van Myvatn.
Dag 7: Sprengisandur Highland road (280 km)
Vandaag keert u terug naar het zuiden van IJsland via de Sprengisandur Highland road 
F26. Er staan u verlaten maanlandschappen, impressionante gletsjerzichten en stilte te 
wachten. Maak zeker even de tijd om aan de Aldeyjarfoss waterval, met zijn prachtige ba-
saltpilaren, te stoppen. De weg leidt u tussen de Hofsjökull en de Vatnajökull gletsjers. Hou 
er rekening mee dat dit een afgelegen en verlaten grindweg is met enkele rivieren die u zal 
moeten doorrijden. Denk eraan te tanken voor u vertrekt en neem voldoende te eten en te 
drinken mee: onderweg kan u niets kopen. Maar in plaats daarvan ervaart u een ongerepte 
ruwe natuur, de grindweg als enige door de mens gemaakte structuur. Geniet van deze 
unieke ervaring. Overnachting in de buurt van Hrauneyjar.
Dag 8: Landmannalaugar (100 km)
Tijdens deze tocht door de Fjallabak regio en in de kleurrijke bergen van Landmannalaugar 
kan u naar hartelust baden in enkele van de warmwaterbronnen waar IJsland beroemd 
om is. U vindt er verschillende warmwater rivieren en heel wat wandelpaden om uit te 
kiezen. Het populairste zijn het pad naar Brennisteinsalda en het pad naar de Blahnjukur 
vulkaan, vanwaar u op een heldere dag 5 gletsjers kan zien. U kan ook even stoppen aan 
het kratermeer Ljotipollur en aan het Frostastadavatn meer. Daarna zet u de weg verder 
naar  Kirkjubaejarklaustur. Daar vindt u de Systrafoss waterval en Kirkjugolfid (de kerkvloer), 
een vlak oppervlak van basaltzuilen, op wandelafstand van het tankstation. Overnachting 
in de streek van Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell.
Dag 9: Skaftafell National Park en Jökulsárlón gletsjer lagune (250 km)
Verder naar het Oosten, tussen twee uitlopers van de Vatnajökull gletsjer, ligt Skaftafell, 
een waar paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars. Zelfs als u niet gemakkelijk de 
wandelschoenen aantrekt, kunnen we u de korte en relatief makkelijke wandeling naar de 
Svartifoss waterval zeker aanbevelen, deze waterval is prachtig omgeven door basaltzuilen. 
De Skaftafellsjökull gletsjertong is makkelijk te bereiken. Hier kan u de teruggang van het 

Om echt de mooiste plekken van IJsland te ontdekken, is het een 
goed idee om het land te verkennen met een 4x4. Weg van de grote 
massa´s, het avontuur tegemoet via onverharde wegen en doorwaadba-
re rivieren. Deze reis is enkel mogelijk van juli tot september.

Dag 1: Aankomst Keflavik - Hveragerdi (120 km)
Bij aankomst in Keflavik International Airport, haalt u uw huurwagen op. Als u vroeg aankomt, 
kan u eventueel de Blue Lagoon op uw programma zetten. Langs de zuidelijke kust van het 
Reykjanes schiereiland rijdt u naar Hveragerdi, een dorp dat bekend staat om zijn warm-
waterbronnen en de kweek van groenten en bloemen in serres die met geothermische 
energie worden verwarmd. Onderweg kan u aan de Strandakirkja kerk stilhouden: er wordt 
beweerd dat een wens die daar wordt uitgebracht, reizigers geluk brengt. Overnachting in 
Hveragerdi/Selfoss.
Dag 2: de Golden Circle (130 km)
Breng een bezoek aan het Thingvellir National Park. Een wandeling door de Almannagja 
canyon betekent tegelijkertijd een introductie in de geologie en de geschiedenis van IJs-
land: het is de plaats waar de Europese en Amerikaanse tectonische platen elkaar raken en 
waar ook het middeleeuwse Viking parlement bijeen kwam. Vlakbij ligt het dorp Laugarvatn 
aan stoombronnen en een meer. In het Fontana Spa & Wellness centre kan u heerlijk 
relaxen met een stoombad en een zwempartij in het meer. De volgende halte is het ge-
othermisch gebied Geysir. Daar kan u de spectaculaire eruptie van de Strokkur bijwonen. 
Op slechts 10 minuten rijden, ligt de zogenaamde gouden waterval Gullfoss, waar de rivier 
zich in 2 trappen in een diepe canyon stort. Als u nog meer wilt zien, kan u nog naar Faxi 
rijden, een kleinere maar wel erg mooie waterval met een zalmtrap. Overnachtingsplaats 
aan de Golden Circle.
Dag 3: Naar het noorden over de Kjölur Highland road (200 km)
Enkele kilometers voorbij Gullfoss begint het echte 4x4 avontuur. Baan 35 verandert hier 
in de(eerder gehavende) Kjölur grindweg (F35). Het is eigenlijk een oud pad dat reeds 
door de vroege bewoners van het eiland werd gebruikt. Zin in een unieke ervaring ? Dan 
maakt u, vanuit Skalpanes(weg 336), een sneeuwscootertocht op de Langjökull gletsjer. 
Het Hvitarvatn meer, een smeltwaterlagune aan de voet van de Langjökull gletsjer, is een 
parel en ligt vlak naast de weg. U kan hier ook naar het Kerlingarfjöll hoogland rijden, een 
prachtig gebied met geothermale activiteit. Terug op de Kjölur route, rijdt u verder door ver-
laten landschappen tot u aan Hveravellir komt, nog een betoverend mooie geothermale 
zone en natuurreservaat. Dankzij de prachtige zichten op de gletsjer, wordt beweerd dat dit 
de mooiste plaats is om in een warmwaterbron te baden. Van hier rijdt u via de Kjölur weg 
tot u aan de ringweg komt. Overnachting in de buurt van Skagafjördur. 
Dag 4: Skagafjördur - Tröllaskagi - Akureyri (200 km)
Vanuit Reykir, ten noorden van het dorp Saudarkrokur (grootste nederzetting in Skagafjör-
dur) kan u een boottrip maken naar het eiland Drangey. Maar u kan ook gaan zwemmen 
in Grettislaug, een natuurlijk zwembad, direct aan de kust. Verder kan u het folkloremuseum 
van Glaubaer bezoeken en de kleine turfkerk in Vidimyri. Daarna rijdt u naar de oostkust 
van Skagafjördur en verder naar het Noorden, rond het Tröllaskagi schiereiland. Vanuit het 
buitenzwembad in Hofsos hebt u een prachtig uitzicht over de fjord. Van Hofsos, rijdt u 
verder naar Siglufjördur, vroeger het belangrijkste centrum van IJsland voor de vangst en 
verwerking van haring. Hier is er een interessante tentoonstelling over IJslandse volksmu-
ziek. Via een tunnel gaat de reis verder via Olafsjördur en Dalvik naar Akureyri. Overnachting 
in de buurt van Akureyri.
Dag 5: Husavik - Asbyrgi - Dettifoss - Myvatn (270 km)
Vertrek ´s ochtends uit Akureyri en bezoek de Godafoss waterval, voor u naar Husavik rijdt. 
Husavik is IJslands meest bekende plaats om walvissen te observeren. Volg weg 85 tot u 
aan Asbyrgi komt, een wijde hoefijzervormige canyon met steile kliffen tot 100 m hoog. 
Wandelaars kunnen hier kiezen tussen makkelijke en meer uitdagende wandelingen, tot 
zelfs boven op de kliffen vanwaar u een prachtig zicht hebt op de hoefijzer vorm, die vol-
gens de legende een afdruk is van Odin´s paard Sleipnir. Van Asbyrgi rijdt u naar Dettifoss, 
Europa´s machtigste waterval. Aan het einde van de dag komt u aan in Myvatn, waar u kan 
relaxen in de Myvatn Nature Baths. Overnachting in de buurt van Myvatn.
Dag 6: Myvatn - Askja - Myvatn (285 km)
Vandaag is een avontuurlijke tour gepland door de woestijnachtige hooglanden en naar 
de buurt van de Askja vulkaan, een complex van calderas in de Dyngjufjöll bergen ten noor-
den van de Vatnajökull. Met een geschikte 4x4 en de bereidheid om enkele rivieren door te 
rijden, kan u deze onvergetelijke excursie zelfstandig doen. Een andere mogelijkheid is deze 
excursie te doen met een gids in een Super Jeep (optioneel tegen meerprijs).
U verlaat Myvatn op de ringweg en rijdt via een bergweg bergop naar Drekagil. Onderweg 
zal u 2, meestal vrij kleine, rivieren moeten oversteken. Van Drekagil leidt de bergweg u naar 
het parkeerterrein van Vikraborgir 8 km verderop. De grootste krater van Askja heeft een 
oppervlakte van 50 vierkante km en een kleinere caldera ten zuid-oosten is gevuld met 
IJslands tweede diepste meer, het Öskjuvatn meer. De kleine krater Viti, ontstaan tijdens de 
enorme uitbarsting van 1875, ligt net naast het meer en contrasteert er mooi mee door zijn 

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik. De lijnvluchten van 
Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer.
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guesthou-
ses en soms niet op de bestemming zelf.
Comfort: 3* Hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamer met eigen 
badkamer.
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe kamers in 
3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming.

Tijdens deze reis kan u een aantal extra activiteiten toevoegen zoals een sneeuwscoo-
tersafari, walvissafari, Skaftafell gletsjerwandeling, ... vraag ons een offerte met de ele-
menten van uw keuze inbegrepen.
OPGELET: de toegang tot de Blue Lagoon moet altijd op voorhand gereserveerd wor-
den als u zeker wil zijn dat u er van de badfaciliteiten kan genieten.

Prijzen per persoon in een dubbel
Kamer en ontbijt  1/7-23/8/21 24/8-5/9/21 6/9-15/9/21
Budget verblijf  YSGN44BU
Suzuki Jimny manueel  2396,00 2051,00 1895,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara manueel  2492,00 2117,00 1961,00
Suzuki Vitara/Kia sportage automatic  2732,00 2297,00 2111,00
Toyota Landcruiser automatic  3257,00 2597,00 2441,00
Standaard verblijf  YSGN44ST
Suzuki Jimny manueel  2734,00 2389,00 2144,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara manueel  2830,00 2455,00 2210,00
Suzuki Vitara/Kia sportage automatic  3070,00 2605,00 2360,00
Toyota Landcruiser automatic  3595,00 2935,00 2690,00
Confort verblijf  YSGN44CO
Suzuki Jimny manueel  3016,00 2671,00 2383,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara manueel  3112,00 2737,00 2449,00
Suzuki Vitara/Kia sportage automatic  3352,00 2887,00 2599,00
Toyota Landcruiser automatic  3877,00 3217,00 2929,00
Superior verblijf  YSGN44SU
Suzuki Jimny manueel  3318,00 2973,00 2986,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara manueel  3414,00 3039,00 2707,00
Suzuki Vitara/Kia sportage automatic  3654,00 3189,00 2857,00
Toyota Landcruiser automatic  4179,00 3519,00 3187,00
Inbegrepen in de prijs: 11 overnachtingen in de door u gekozen logiesformule met ontbijt, 4X4 
huurwagen volgens uw keuze, inkomticket Mývatn Nature Bath, ticket Glacier Lagoon boottocht, 7/7 
bijstand in geval van problemen, een reisgids ´IJsland´ per dossier, een documentatiepakket en de 
bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde maaltijden en 
niet-vermelde verzekeringen.

Inbegrepen in de huur van de wagen:  
onbeperkt kilometeraantal, aansprakelijkheid ten opzichte van derden tot ISK 3.740.000.000 voor 
schade ten opzichte van personen en tot ISk 433.000.000 voor schade ten opzichte van eigendom, 
verzekering tegen persoonlijke schade tot ISK 280.000.000, omnium verzekering en diefstalverzeke-
ring beide met een franchise van ISK 360.000, 2de chauffeur, eventuele drop off charges bij one way 
verhuring(uitgezonderd kosten aflevering buiten de uren) luchthaventaks en milieutaks.
Niet inbegrepen: DOOR TE GEVEN BIJ RESERVERING MAAR TER PLAATSE TE BETALEN 
Out of hours: Keflavik airport verhuurkantoor is 24/24 open. De andere verhuurstations zijn open van 
08.00-18.00. Bij ophalen/afleveren buiten deze uren: ISK 10.000/verhuur.
Super Collission Damage Waiver: afkoop van de franchise op de omnium aan € 26/dag. Inbegrepen 
in de SCDW is ook de afkoop franchise bij diefstal en de voorruit bescherming. Deze verzekering 
geldt niet indien u met een gewone wagen off road en in de hooglanden gaat rijden.  
Wind and Gravel Protection: verzekering tegen de schade van zand en as aan € 26/dag.
GPS satelliet systeem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
4G wireless modem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
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ijs in de laatste paar jaren duidelijk waarnemen. In Skaftafell kan u ook aansluiten bij een 
groep voor een geleide wandeling op een gletsjer. Dan krijgt u ook de nodige uitrusting om 
die tocht zonder problemen te kunnen ondernemen. Waag u evenwel niet zonder gids of 
aangepaste uitrusting op een gletsjer. Na de middag, rijdt u verder naar het Oosten langs 
de Vatnajökull gletsjer. Eerst komt u langs de gletsjerlagune Fjallsárlón en, even verder, 
de meer bekende en grotere Jökulsárlón. Een wandeling langs de kust van deze lagunes 
of langs de zwarte stranden dicht bij de Jökulsárlón is een onvergetelijke ervaring. Nog 
unieker is de boottocht, op het Jökulsárlón meer, tussen de ijsbergen. Vermits de lagune 
verbonden is met de zee, hebt u ook nog een goede kans om hier zeehonden te zien. 
Overnachting in de streek van Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell.
Dag 10: Lakagigar (120 km)
De indrukwekkendste rij kraters in IJsland is Lakagigar, waar enorme uitbarstingen plaats-
vonden die dit landschap vorm gaven. Om er te komen, volgt u de grindweg F206. Op die 
weg moet u verschillende rivieren doorrijden. Deze streek is bekend om zijn ongelofelijke 
landschappen en erg geliefd bij natuurliefhebbers. De weg naar de Laki kraters vertrekt 
van de hoofdweg nabij de Hunkubakkar boerderij, even ten zuiden van Kirkjubaejarklustur. 
Het is ongeveer 50 km rijden, maar reken toch op een reistijd van ongeveer 2 uur enkel. 
Overnachting in de streek van Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell.
Dag 11: De zuidkust (250 km)
Opnieuw een avontuurlijke dag! Eerst kan u de vogelkliffen bezoeken van Dyrholaey en de 
zwarte stranden van Reynifjara met zijn fascinerende basaltzuilen. Tijdens de zomermaan-
den is dit een populair nestgebied voor puffins waardoor het strand op sommige momen-
ten afgesloten is voor het publiek. Daarna volgt de fotogenieke Skogafoss waterval en het 
lokale folkore- en transportmuseum van Skogar. Enkele kilometers verder ligt de beruchte 
vulkaan Eyjafjallajökull. Opteert u voor een wandeling achter de Seljaflandsfoss waterval 
dan bent u in voor een meestal natte maar onvergetelijke ervaring. In Hvolsvöllur vindt u het 
recent geopende Lava Centre, de grootste tentoonstelling over vulkanen en aardbevingen 
van IJsland, evenals het Saga Centrum. Overnachting in Reykjavik.
Dag 12: Vertrek
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INBEGREPEN:
4X4 huurwagen,  

inkomticket Mývatn Nature Bath,  
ticket Glacier Lagoon boottocht,  

een reisgids ´IJsland´ en  
een documentatiepakket.
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IJsland

Prijzen per persoon voor de rondreis  YSGNCO01
Personen/huis  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
2 pers. in cottage 1 slpk  844,50 1026,50 1162,50
3 pers. in cottage 2 slpk  679,50 827,00 937,00
4 pers. in cottage 2 slpk  615,50 749,00 849,50
5 pers. in cottage 3 slpk  533,50 650,00 737,00
6 pers. in cottage 3 slpk  472,50 576,00 653,00
De eerste dag van de reis bepaalt de prijs. Max. 2 kind 3-11j.in extra bed: € 69 per kind. 
Inbegrepen in de prijs: 1 overnachting met ontbijt in een hotel in Reykjavik, 8 overnachtingen in een 
cottage met bedlinnen en eindschoonmaak inbegrepen, 7/7 bijstand in geval van problemen, een 
reisgids ´IJsland´ per dossier, een documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, huurwagen, inkomgelden, maaltijden en verzekeringen.
Prijzen per persoon voor de uitbreiding West-IJsland  YSGNCO1A
Personen/huis  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
2 pers. in cottage 1 slpk  281,50 344,00 390,50
3 pers. in cottage 2 slpk  192,50 235,50 267,00
4 pers. in cottage 2 slpk  148,00 181,50 205,50
5 pers. in cottage 3 slpk  163,50 199,50 226,50
6 pers. in cottage 3 slpk  138,50 169,00 192,00
De eerste dag van de reis bepaalt de prijs. 
Max. 2 kind 3-11j.in extra bed: € 21,50 per kind.
Prijzen per persoon voor de uitbreiding Oost-IJsland  YSGNCO1B
Personen/hotelkamers  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
2 pers. in 1 dubbel  206,50 252,50 286,50
3 pers. in 1 triple  182,50 223,00 253,00
4 pers. in 2 dubbels  206,00 252,00 286,00
5 pers. in 1 dubbel + 1 triple  192,00 234,50 266,50
6 pers. in 3 dubbels  206,00 251,50 286,00
De eerste dag van de reis bepaalt de prijs. 
Max. 1 kind 3-11j.in extra bed in een dubbel: € 86,50

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwagen. De 
lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Tijdens deze reis verblijft u in cottages. Elk vakantiehuisje is anders ingericht maar beschikt 
altijd over een keukentje, douche en toilet. Er is beddengoed aanwezig en de eindschoon-
maak is inbegrepen. Neem zeker zelf keukenhanddoeken mee. In het keukentje kunt u zelf 
koken, keukengerei is aanwezig. Er is verschil in ruimte en comfort tussen de verschillende 
vakantiehuisjes. Sommige zijn wat kleiner en eenvoudig ingericht en anderen zijn ruimer 
en beschikken over een oven, barbecue en soms is er een hotpot (een soort IJslandse 
jacuzzi) bij. 

Opmerkingen: 
Het aantal volwassenen bepaalt welke cottage geboekt wordt en de bijhorende prijs. 
Kinderen betalen de kinderprijs indien ze op het sofabed slapen zonder dat er een gro-
tere cottage geboekt wordt. Als er een grotere cottage gevraagd wordt dan betalen de 
kinderen de prijs van de volwassenen bv. indien 2 volw. + 2 kinderen een cottage met 2 
slaapkamers wensen.  Voor de hotelnacht worden 2 personen in een dubbel geboekt, 3 
personen in een dubbel met extra bed, 4 personen in 2 dubbels, 5 personen in 1 x dubbel 
+ 1 dubbel met extra bed en 6 personen in 3 x dubbel.

Een autorondreis met verblijf in vakantiehuisjes is een meer ontspannen 
formule. Tijdens deze reis verblijft u telkens 4 nachten in dezelfde vakantie-
woning die u een beetje uw ´thuis ver van huis´ kan noemen. Geen gedoe met 
koffers in- en uitpakken, ruimte om gezellig samen te zitten, eten wat u zelf wenst te 
eten,... gecombineerd met prachtige uitstappen in de regio. 

Dag 1: Aankomst in IJsland
Na aankomst rijdt u naar Zuid-IJsland, omgeving Hveragerdi/Hella voor een verblijf van 4 
nachten in een vakantiehuisje. Van hieruit heeft u heel wat uitstapmogelijkheden. 
Dag 2: Golden Circle
Gebruik deze dag voor een verkenning van de Golden Circle. Een gebied met een grote 
verscheidenheid aan landschappen en natuurfenomenen. U start met het Thingvellir Na-
tionaal Park en UNESCO werelderfgoed site. Hier kan u een fijne wandeling maken door 
het prachtige landschap. Daarna rijdt u verder naar de warmwaterbronnen van Geysir en 
de spectaculaire Gullfoss waterval. Deze is 2,5 km lang en stort zich in trapvorm met veel 
gedonder naar beneden. Een onvergetelijke dag, zoals er nog veel zullen volgen. 
Dag 3: Watervallen, vogelkliffen en vulkanen langs de zuidkust
Tijdens een tocht langs de zuidkust staat u versteld van de afwisseling van bezienswaardig-
heden onderweg. U kijkt zich de ogen uit bij de Seljalandsfoss en de Skógafoss watervallen, 
de een al indrukwekkender dan de andere. Daarna maakt u een wandeling op de zwarte 
lavastranden aan Vik en geniet u van de aanblik van de vogelkliffen van Dyrhólaey en 
Reynisfjara.  
Dag 4: Reykjanes schiereiland
Vandaag gaat de rit langs de zuidkust van het Reykjanes schiereiland. U waant zich hier in 
een buitenaardse setting met uitgestrekte lavavelden en -bergen. Onderweg bezoekt u de 
Krýsuvík warmwaterbronnen en de Reykjanesviti vuurtoren. ´s Middags kan u relaxen in de 
Blue Lagoon. Bent u vanmorgen vroeg vertrokken, dan kan u in de late namiddag nog wat 
door de hoofdstad Reykjavik flaneren. 
Uitbreiding Oost-IJsland 3 dagen/2 nachten
Wenst u van uw reis een rondje IJsland te maken ? Dan kan u met deze extensie in Oost-IJs-
land de cirkel rond maken. U verblijft dan 2 extra nachten in een hotel in de regio van Höfn/
Skaftafell. Van hieruit bezoekt u de regio van het Skaftafell National Park en de Jökulsárlón 
gletsjer lagune. Deze uitbreiding is enkel mogelijk met verblijf in tweepersoonskamers met 
max. 1 extra bed voor een kind -12j. en/of 1 éénpersoonskamer.
Dag 5: Van zuid naar noord
Als u met een 4x4 rijdt, dan kan u overwegen om de gravel hoogland route Kjölur te nemen 
die tussen 2 grote gletsjers door naar het noorden leidt. Tussen de gletsjers Langjökull en 
Hodsjökull kan u stoppen aan de geothermische plaats Hveravellir. Met een gewone wagen 
neemt u best de ringweg door de weilanden van het noordwesten naar het noorden. U ein-
digt de dag in een vakantiewoning in de Eyjafjördur/Husavik regio. Hier verblijft u 4 nachten. 
Dag 6: Eyjafjördur - Akureyri
Ontspannen dag voor het verkennen van het vissersplaatsje Siglufjördur of een walvistocht 
vanuit Dalvik aan de Eyjafjördur. Bezoek zeker ook Akureyri, de hoofdstad van Noord-IJsland. 
Hier ziet u nog een aantal mooie oude huizen met Deense invloeden in de bouwstijl, maar 
ook een prachtige botanische tuin met vrijwel alle planten die op IJsland in het wild voorko-
men samen met vele niet-inheemse soorten. 
Dag 7: Het Mývatn meer
Vandaag gaat u op ontdekking in de regio rond het Mývatn meer. Op uw programma 
mogen de Dimmuborgir lavaformaties, de Skútustadagígar pseudokraters, het Hverarönd 
geothermisch gebied en de Mývatn Nature Baths niet ontbreken. Het zijn stuk voor stuk 
hoogtepunten op uw reis. 
Dag 8: Húsavik - Jökulsá
Een volledige dag om de vissersplaats Húsavik te bezoeken. Húsavik dankt zijn naam aan 
de huizen die de Zweed Gardar Svavarsson er aan het eind van de 9de eeuw bouwde. Het 
is heel populair voor zijn walvissafari´s met een vissersboot. Ook het walvismuseum en 
het Exploration museum zijn de moeite waard. Liever wat genieten van de natuur? Rij dan 
verder naar Ásbyrgi, een 4 km lange V-vormige kloof met steile, tot 100 m hoge rotswanden. 
Volg daarna de Jökulsá rivier naar de parkeerplaats van Dettifoss en maak de wandeling 
(40 min. heen/terug) naar de 44 m hoge Dettifoss waterval en van daar naar de 12 m hoge 
Selfoss (20 min. extra). 
Uitbreiding West-IJsland 4 dagen/3 nachten
Indien gewenst verlengt u uw programma met 4 dagen in West-IJsland. U verblijft dan 3 
extra nachten in een huisje in de Borgarfjordur regio. Van hieruit kan u het Snaefellsnes 
schiereiland, de vogelkliffen van Arnarstapi, de Deildartunguhver warmwaterbronnen en de 
Hraunfossar watervallen bezoeken. 
Dag 9: Reykjavik
Vandaag rijdt u terug naar Reykjavik voor een laatste overnachting in een hotel. 
Dag 10: vertrek

10-, 12-,13- of 15-daagse  
auto/cottage rondreis

vanaf € 891,50 p.p.

A home away from home
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IJsland

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik en een huurwagen. 
De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte.

Accommodatie
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guest-
houses en soms niet op de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen 
badkamer
Superieur: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe ka-
mers in 3* hotels, afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming
OPGELET: voor deze reis zijn er 4 nachten in het Westen waar zelfs in de superieur ca-
tegorie, standaard/comfort accommodatie gereserveerd wordt. In die regio zijn geen 
superieure accommodaties voorhanden. 

Prijzen per persoon voor de rondreis  
Kamer en ontbijt   1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
   6/9-30/9/21
Budget verblijf  YSGNSW01
dubbel/twin   1505,50 1708,00
single   2211,50 2506,50
triple   1381,00 1563,50
Standaard verblijf  YSGNSW02
dubbel/twin   1773,00 2802,00
single   2790,00 3274,00
triple   1600,50 1880,00
Comfort verblijf  YSGNSW04
dubbel/twin   2099,00 2464,50
single   3669,00 4307,50
triple   1686,00 1980,50
Superior verblijf  YSGNSW03
dubbel/twin   2604,00 3059,00
single   4621,50 5427,50
triple   2160,00 2538,50
Max. 1 kind 3-11j.in extra bed: € 626,50. Baby -3j.: gratis.
Inbegrepen in de prijs: 14 overnachtingen in de door u gekozen logiesformule met ontbijt, ferry 
Stykkishólmur-Brjánslaekur voor wagen en passagiers, inkom voor Mývatn Nature Bath, boottocht op 
Jökulsárlón gletsjer lagoon, 7/7 bijstand in geval van problemen, een reisgids ´IJsland´ per dossier, 
een documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen. 
Niet inbegrepen in de prijs: vluchten, huurwagen, niet-vermelde inkomgelden, niet-vermelde 
maaltijden en verzekeringen.

IJsland is met zijn rijke verscheidenheid aan landschappen en geolo-
gische fenomenen een paradijs voor de echte natuurliefhebbers. Het 
land van ́ Fire and Ice´ heeft zoveel te bieden dat 15 dagen eigenlijk wel 
het minimum is voor een goed uitgebalanceerde rondreis die u naar alle 
uithoeken van het prachtige IJsland brengt. Tijdens deze reis ziet u kleurrijke bergen, 
enorme gletsjers, warmwaterbronnen, vredige meertjes, vulkanen, kraters in allerlei vor-
men, indrukwekkende watervallen en dikwijls de onmetelijke Atlantische Oceaan.  

Dag 1: Aankomst in IJsland 
Deze eerste namiddag en avond brengt u door in de hoofdstad van IJsland, Reykjavik. 
Maak zeker al eens een wandeling langs de bezienswaardigheden van de binnenstad. 
Overnachting in Reykjavik. 
Dag 2: Snaefellsnes
U vertrekt noordelijk richting het Snaefellsnes schiereiland. Ga zeker op ontdekking in het 
Snaefellsnes Nationaal Park met zijn indrukwekkende gletsjer, zijn prachtige zand- en steen-
stranden, zijn uitgestrekte lavavelden, zijn vogelkliffen, zijn grillige rotsformaties en de prach-
tige rotsbogen langs de kustlijn. De Snaefellsnes vulkaan heeft trouwens dienst gedaan als 
inspiratie voor Jules Verne´s “Reis naar het middelpunt van de aarde”. Houdt u van mooie 
wandelingen? Dan raden wij u een wandeling van ca. 1,5u naar de Eldborg, een mooi 
gevormde vulkaan, aan. Overnachting in de Snaefellsnes regio. 
Dag 3: Westfjorden 
Vanmorgen neemt u de ferry van Stykkishólmur naar Brjánslaekur aan de zuidkust van 
de Westfjorden. De Westfjorden zijn het meest afgelegen deel van IJsland. Het is een land-
schappelijk paradijs met brede U-vormige fjorden die soms diep landinwaarts dringen. De 
wanden rijzen vooral in het noorden en westen steil op uit de oceaan. Overnachting in de 
regio Látrabjarg. 
Dag 4: Westfjorden
Látrabjarg is een 14 km lang schiereiland met een tot meer dan 400 meter hoge rotskust 
aan het uiterste westpunt van IJsland. Vogelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. 
Látrabjarg is een van de bekendste vogelrotsen en heeft een populatie van alken, page-
gaaiduikers, noordse stormvogels en drieteenmeeuwen. Elk jaar nestelen er ongeveer een 
miljoen vogels in deze regio. Vlak voor de kust kan u soms ook walvissen en zeehonden 
zien. Beste periode voor het vogelspotten is juni tot half augustus. Overnachting in de regio 
Látrabjarg. 
Dag 5: Látrabjarg - Ísafjördur
Op de weg naar Ísafjördur, aan de gelijknamige fjord, is uw eerste stop de Dynjandi water-
vallen. De Dynjandi is maar liefst 100 m hoog en aan de basis 50 m breed. U moet er wel 
een wandelingetje van een half uur bijnemen. Daarna gaat het verder naar Thingeyri, een 
mooi vissersplaatsje bij de hoogste top van de Westfjorden, de Kaldbakur(998 m). Hou er 
rekening mee dat een stuk van de route van vandaag over gravel wegen loopt. Overnach-
ting in Ísafjördur.
Dag 6: Ísafjördur 
Tijdens deze rustdag kan u een boottocht ondernemen naar Hornstrandir, het uiterst noor-
delijke schiereiland van de Westfjorden, of naar Ísafjardardjúp. Tijdens de boottocht naar de 
laatstgenoemde fjord komt u langs de eilandjes Aedey en Vigur, beide met grote eidereen-
denkolonies. Geen zin in een boottochtje? Neem dan eens de weg naar Bolungarvík. Deze 
rit loont alleen al vanwege de spectaculaire kustweg de moeite. Overnachting in Ísafjördur.
Dag 7: Ísafjördur - Noordwest-IJsland
Vandaag rijdt u langs het noorden van de Westfjorden naar het Noordwesten van IJsland. 
Stop in de voormiddag eens in Hólmavík. Hier kan u een kijkje nemen in het Hekserij Muse-
um dat zeer uitgebreid vertelt over de heksen en toverij in deze streek. ́ s Namiddags bereikt 
u Stadur waar u de ringweg 1 terug oprijdt. Overnachting in het Noordwesten van IJsland. 
Dag 8: Noordwest-IJsland - Akureyri
U rijdt door een landschap van bergen en meren langs het Húnafjordur en het Skagafjör-
dur, de vallei van de paarden naar Akureyri, de hoofdstad van Noord-IJsland. Onderweg 
kan u een stop voorzien aan de Glaumbaer boerderij & volksmuseum en de Vioimyri kerk, 
een van de mooiste voorbeelden van de traditionele turf kerkarchitectuur. Overnachting in 
Akureyri. 
Dag 9: Akureyri - Mývatn
Maak ´s morgens zeker een wandeling door Akureyri en bezoek de oude stad, de moderne 
kerk en de botanische tuin. Daarna rijdt u naar de Godafoss waterval en in het gebied rond 
Mývatn geniet u van de vulkaanformaties van Dimmuborgir, de pseudokraters van Skutusta-
dir, de kleurrijke zwavelflanken van Namaskard en de Krafla vulkanen en een ontspannen 
bad in Myvatn Nature Bath. Overnachting in Mývatn/Husavik regio. 
Dag 10: Mývatn - Oostelijke fjorden
Tijdens deze rit naar het Oosten van IJsland staan ook hier weer enkele prachtige natuur-
verschijnselen op het programma. De hoefijzervormige Asbyrgi canyon, Dettifoss, Europa´s 
grootste waterval en dan de hooglanden van Mördrudalsfjallgardur. Overnachting in Egils-
stadir regio.

Dag 11: Oostelijke fjorden - Skaftafell
Langs de machtige Oostelijke fjorden en een mooi stuk door het overweldigende binnen-
land met op de achtergrond de Vatnajökull gletsjer rijdt u naar de zuidkust van IJsland. 
Onderweg stopt u in de charmante havenstad Höfn, de kreeftenhoofdstad en maakt u 
een boottocht op de Jökulsárlón gletsjer lagune. Een wandeling op één van de uitlopers 
van de Vatnajökull of in het Skaftafell Nationaal Park behoren ook tot de mogelijkheden. 
Overnachting in de Skaftafell/Kirkjubaejarklaustur regio. 
Dag 12: Skaftafell - Hella/Selfoss 
Vandaag gaat u wandelen op de zwarte lavastranden van Vik, bewondert u de vogelkliffen 
van Dyrhólaey en Reynisfjara en aanschouwt u het natuurgeweld van de Skógafoss en 
de Seljalandsfoss watervallen. Een zeer afwisselende dag. Overnachting in de regio Hella/
Selfoss.
Dag 13: Golden Circle
De Golden Circle is een autoroute met verschillende hoogtepunten. De wandeling naar de 
Gullfoss waterval is zeer spectaculair. Deze waterval is 2,5 km lang en stort zich in trapvorm 
met veel gedonder, naar beneden. Bij de Geysir warmwaterbronnen verwondert u zich over 
de Strokkur spuitende geiser en in het Thingvellir Nationaal park combineert u een wande-
ling door de prachtige natuur met geschiedenis in de vorm van het eerste parlement van 
IJsland. Overnachting in Reykjavik. 
Dag 14: Reykjavik
U heeft tijd voor een zeer uitgebreide kennismaking met het oude en nieuwe Reykjavik. De 
belangrijkste bezienswaardigheden van Reykjavik zijn de Pearl, de Hallgrimskirkja kerk, het 
Nationaal Museum van IJsland, de haven en de bekende 101 wijk. 
Dag 15: Vertrek

15-daagse autorondreis

vanaf € 1505,50 p.p.
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Weetjes

**** Sterrenkwalificatie
De in de brochure vermelde sterren van hotels en guesthouses zijn vastgesteld door de 
lokale instanties van elk land. Deze kwalificatie komt niet altijd overeen met de normen die 
gelden in België. 

Hotels
*****sterren:
Dit zijn de meest luxueuze hotels met een internationale standaard. Het kunnen elegan-
te kastelen zijn, prestigieuze country clubs of topklasse stadshotels. Luxueuze en ruime 
kamers. Uitstekende en persoonlijke service en tal van faciliteiten. In deze hotels vindt u 
sommige van de beste restaurants.
****sterren:
Dit zijn hedendaagse hotels en afhankelijk van het land van bestemming charmante ge-
renoveerde huizen met een uitstekende kwaliteit. De kamers zijn er luxueus en voorzien van 
alle moderne voorzieningen. Restaurant met uitstekende keuken en in de meeste hotels 
zijn er ontspanningsfaciliteiten voorhanden. 
***sterren:
Hotels variëren van kleine familiehotels tot grotere, moderne hotels. De kamers zijn goed 
onderhouden, voorzien van alle comfort en badkamer met bad en/of douche. Sommige 
hotels hebben televisie, telefoon, haardroger, thee-/koffiezetapparaat en roomservice. Het 
restaurant serveert een verzorgde keuken. De stijl van de hotels is terug te leiden naar het 
land van bestemming. In Ierland en Groot-Brittannië zullen de meeste van deze hotels op-
getrokken zijn in de typische stijl van de streek terwijl dit in Scandinavië en Canada voorna-
melijk rechtlijnige, functionele blokkendozen zijn.  
**sterren:
Meestal familiehotels geselecteerd omwille van hun karakter. Alle kamers beschikken over 
een badkamer met bad en/of douche. Tweesterrenhotels worden in Groot-Brittannië en 
Canada voorgesteld. In Groot-Brittannië daar door de grote verspreiding van B&B’s en pubs 
nog veel hotelletjes voorkomen die uit die basis geëvolueerd zijn naar een groter aantal ka-
mers. Het comfort is hier degelijk maar zonder luxe. De restaurants van deze hotels bieden 
een eenvoudige, degelijke keuken. In Canada bieden we 2 tot 2,5* hotels met het normale 
comfort.

Guesthouses
****sterren:
De betere guesthouses, alle kamers met badkamer met bad en/of douche, telefoon, televi-
sie, radio. Vele guesthouses voorzien naast het ontbijt ook een avondmaal met à la carte of 
table d’hôtes menu’s. Meestal is er parking voorhanden.
***sterren: 
Alle kamers met badkamer met bad en/of douche en telefoon. Er is een televisiekamer en 
in sommige guesthouses een restaurant. 
**sterren: 
De helft van de kamers heeft een badkamer met bad en/of douche. Lees- en zitruimte voor 
de gasten. Mogelijkheid tot maaltijd in sommige guesthouses.

Reisdocumenten
U ontvangt uw reisdocumenten minimum 8 dagen voor vertrek van uw reisagent. Indien u 
uw reis minder dan 8 dagen voor vertrek boekt, ontvangt u in plaats van de uitgebreide reis-
documenten per post (voucher, streek- en hotel-documentatie) een afdrukbare mail met 
hotelvouchers en een hotelbeschrijving. Deze mail wordt net zoals de originele voucher 
door de hoteliers aanvaard.

Aankomst- en vertrekuur 
Uw hotelkamer kan u de dag van aankomst in gebruik nemen tussen 14.00 u. en 16.00 u. 
afhankelijk van het feit of de kamer de nacht voordien verhuurd was en of de poetsploeg 
al langs geweest is. De dag van vertrek verlaat u de kamer tussen 10.00 u. en 12.00 u. 
afhankelijk van de voorschriften van het hotel. 
In B&B’s wordt u verwacht tussen 16.00 u. en 18.00 u. Indien u buiten deze uren in de 
B&B toekomt kan het zijn dat er niemand aanwezig is. De B&B is geen hotel dus is er ook 
geen constante receptie. Wanneer u later dan verwacht, d.w.z. na 18.00 u., zal aankomen, 
vragen wij u vriendelijk de hotelier op de hoogte te brengen. 

Hotelbeschrijvingen 
De teksten van de hotelbeschrijvingen worden bij ons ter goeder trouw geschreven. D.w.z. 
dat wij de teksten schrijven in functie van hoe wij het hotel gezien hebben op het moment 
van de contracting in de periode juni/sep 2020. 
De brochure en website lopen tot einde 2021. Het is daarom ook mogelijk dat er tijdens 
deze periode door de hotelier wijzigingen aan het hotel of de formules worden aange-
bracht na publicatie. Het kan dan ook voorkomen dat bepaalde faciliteiten in het voor- en 
naseizoen of wegens werkzaamheden gesloten zijn. Wij zullen steeds proberen u daarvan 
op de hoogte te houden. Het is ook mogelijk dat een hotel bijv. over 3 restaurants beschikt 
maar deze niet alledrie opent indien er bijv. maar 20 gasten aanwezig zijn! Het is niet omdat 
er gasten zijn dat de restaurants altijd 365/365 open zijn!  

Uw verblijf  
In de brochure worden bij de meeste hotels foto’s van de hotelkamers getoond. Hou er 
rekening mee dat de verschillende kamertypes waarover een hotel beschikt slechts een 
voorbeeld zijn van één bepaald kamertype. Daarbij werken wij met het materiaal dat de 

hotelier ons aanreikt en dat hij meestal al gebruikt heeft om zijn hotelfolder te maken. Het 
kan bijgevolg gebeuren dat in onze brochure een foto staat van een kamer met een schitte-
rend zeezicht. Dit betekent dat niet alle zeezichtkamers gelijkaardig zijn. Sommige hoteliers 
noemen alle kamers met een streepje zeezicht ook zeezichtkamers en vragen hiervoor een 
bijhorend supplement. Wel kunnen wij, indien u op tijd boekt, vragen om bij voorkeur deze 
kamers niet te geven. 
Gallia werkt, waar mogelijk, bij voorkeur met charmante, typische hotelletjes waardoor het 
zeer frequent voorkomt dat alle kamers van het hotel verschillen in grootte en decoratie. 
De grootte van uw kamer is afhankelijk van het tijdstip van uw reservatie en de lengte van 
uw verblijf. Personen die voor een lange periode in het hotel verblijven, krijgen bijvoorbeeld 
een grotere kamer toegewezen. De combinatie vroeg reserveren en een verblijf van een 
langere periode biedt het meeste kans op de mooiste kamer. Wanneer u met 3 of 4 per-
sonen boekt, krijgt u meestal een kamer voor 2 personen met extra bedden (plooibedden 
of slaapbanken). Omdat dit meestal ten koste gaat van uw comfort, krijgt u korting voor de 
boeking van de extra personen. 

Kinderkortingen 
De kinderen moeten de kamer van twee volbetalende volwassenen delen om in aanmer-
king te komen voor de kinderkorting. Hou steeds rekening met het max. aantal personen dat 
mogelijk is op een kamer. Dit staat vermeld bij de logiesbeschrijving. Staat er niets bij dan 
is de kamer maar groot genoeg voor 2 personen. De kinderkorting is steeds geldig op de 
basisprijs, niet op de toeslagen. Meestal slapen de kinderen in een bijzetbedje, een slaap-
bank of een stapelbed. Wanneer de kinderen gratis logeren in halfpension of van grote 
kortingen genieten, heeft de hotelier het recht om kinderporties te serveren. De leeftijd op 
de dag van aankomst is bepalend voor de kinderkorting. Is uw kind te oud voor kinderkorting 
dan valt u terug op de korting 3de of 4de persoon in een kamer. De kinderkortingen zijn 
niet van toepassing op de speciale arrangementen zoals daar zijn: fietsarrangementen,… 
tenzij anders vermeld.

Babybedjes 
Babybedje kunnen bij de reservatie aangevraagd worden. Dan betaalt u de prijs voor kin-
deren van -2 jaar, zoals vermeld in de prijstabel. U kan echter ook uw eigen babybedje 
meenemen. 

Maaltijden 
In Ierland en Groot-Brittannië is meestal een Iers, Engels of Schots ontbijt inbegrepen. Deze 
zijn doorgaans vrij uitgebreid en bestaan uit: fruitsapje, ontbijtgranen, spek, eieren, black 
pudding, tomaat, worst, toast, confituren en koffie of thee.
In Scandinavië is het ontbijt meestal zeer gezond met naast de typische ingrediënten ook 
dikwijls vis, fruit en yoghurt met bessen.
Half pension bestaat uit ontbijt en avondmaal. 
Vol pension bestaat uit ontbijt, lunch en avondmaal. 

Speciale wensen 
Wanneer u een speciale wens heeft aangaande de ligging of het comfort van uw hotel-
kamer, kan u deze steeds doorgeven aan uw reisagent. In de mate van het mogelijke zal 
hier rekening mee gehouden worden. Dit is echter steeds een voorkeur die door ons niet 
zal bevestigd worden. Indien u extra comfort op uw kamer vraagt (bijv. kamer met balkon) 
en het kamertype niet expliciet vermeld wordt in de brochure of de website, kan dit gepaard 
gaan met een toeslag. De hotelier kan u dit supplement dan aanrekenen bij uw vertrek. 

Prijs van de reis 
In de prijstabel staat steeds duidelijk vermeld of de prijzen per persoon of per verhuring en 
per nacht, per week of per rondreis gelden, met uitzondering van arrangementen waar de 
prijzen steeds per persoon voor het voorgestelde arrangement vermeld staan. Meerprijzen 
voor eenpersoonskamers zijn op aanvraag indien ze niet uitdrukkelijk vermeld staan. 

Errata 
Mogelijke wijzigingen in de prijzen (na het uitkomen van de brochure) kunnen via de reis-
agent door middel van errata bekendgemaakt worden en op de website vindt u steeds de 
juiste informatie. 

Groepsreizen of speciale wensen?  
Vindt u in deze brochure uw keuze niet terug of zoekt u iets speciaals? Aarzel dan niet om 
deze vraag aan uw reisagent te stellen. Wij maken ook groepsreizen (vanaf 20 pers.) of 
incentives op maat. Bespreek uw idee met uw reisagent en geef hem zoveel mogelijk de-
tails over uw gewenste reis zodat we zo gericht mogelijk hierop kunnen inspelen. Hiervoor 
dient u natuurlijk wel enkele dagen geduld te oefenen zodat wij voor u het beste aanbod 
kunnen uitzoeken. 

Noodnummer   
Gallia biedt u de mogelijkheid om indien u tijdens uw reis problemen ondervindt dadelijk 
rechtstreeks contact op te nemen met het Gallia-noodnummer. De persoon van wacht zal 
u steeds trachten te helpen om het probleem op te lossen.

Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen 
vzw voor pakketreisovereenkomsten
Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkom-
sten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017. 
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting 
van de pakketreisovereenkomst
2.1  De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, 

voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wette-
lijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van 
toepassing is op de pakketreis:

 1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a)  de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de 

data en het aantal nachten;
b)  de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen 

en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats 
van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog 
niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c)  de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de 
accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d)  de verstrekte maaltijden;
e)  de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen 

in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f)  ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden 

verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g)  de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden 

verricht;
h)  of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte 

mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de 

soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de 

pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de 
overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming 
inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij 
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en 
informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen beta-
ling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2  De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinforma-

tieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 
2.3  De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, 

vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1  De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de 

organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken 
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn 
voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra 
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten 
in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1  Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen re-

delijke termijn verstrekt de organisator of indien er een 
doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een be-
vestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevens-
drager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. 
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwe-
zigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een 
papieren kopie te vragen.

4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige 
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals 
vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1°  de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is inge-
gaan;

2°  dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de 
pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3°  de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de 
bescherming bij insolventie;

4°  de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegen-
woordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval 
de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over 
de mogelijke non-conformiteit;

5°  de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis 
te melden;

6°  informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgeno-
men met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op 
zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7°  informatie over de interne klachtenbehandeling;
8°  informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van 

de E.U. voor online geschillenbeslechting; 9° informatie over het recht 
van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3  Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de 
reiziger:

1°  de nodige ontvangstbewijzen 
2°  de vouchers en vervoerbewijzen
3°  informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, 

over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussen-
stops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1  Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prij-

zen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar 
uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisover-
eenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. 
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van 
veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegeno-
men kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeen-
komst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij 
de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van 
toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op 
vliegvelden, of

3°de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.  
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2  Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reizi-
ger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3  Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger 
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duur-
zame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of 
een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor 
die prijsverhoging en een berekening.

5.4  In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de 
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschul-
digde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de orga-
nisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1  Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten 

van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de 
totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2  Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen-
gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand 
voor de vertrekdatum.

6.3  Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de 
organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst 
met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste 

van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1  De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een per-

soon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst 
gelden op voorwaarde dat hij:

1°  de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en 
uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een 
pdf,  op de hoogte stelt, en

2°  de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de over-
dracht. 

7.2  Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst 
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen 
die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de 
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of 
de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor 
worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1  De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, 

met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis 
niet eenzijdig veranderen, tenzij: 

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, 

zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2  Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt 

ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrij-
pend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de 
reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis 
met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hier-
van in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1°  van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de 
pakketreis;

2°  van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, 
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3°  van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen 
van zijn besluit; 

4°  van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgege-
ven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch 
beëindigd wordt, en 

5°  in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en 
de prijs ervan. 

9.3  Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervan-
gende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van 
de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende 
prijsvermindering. 

9.4  Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt op-
gezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt 
de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat 
de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1  De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1°  indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft inge-

schreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimu-
maantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de 
overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer 

dan zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee 

à zes dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 

twee dagen duren, of 
2°  indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onver-

mijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór 
het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst 
wordt opgezegd. 

10.2  In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen 
die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomen-
de schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1  De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen 

vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden 
verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.  
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegver-
goedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzeg-
ging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbe-
sparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.  
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastge-
steld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs 
van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkom-
sten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 

11.2  De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de 
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisover-
eenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In 
geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit 
artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle 
voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak 
maken op een bijkomende schadevergoeding. 

11.3  De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen 
terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de 
opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1  De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een 

eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de 
pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2  Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereen-
komst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-confor-
miteit, tenzij dat: 

1°  onmogelijk is, of 
2°  onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate 

van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.  
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de 
reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding 
overeenkomstig artikel 15. 

12.3  Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de 
reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de moge-
lijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te 
verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien 
de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een 
onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4  Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden ver-
richt, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, 
andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of 
hogere kwaliteit. 

 Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden 
tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisa-
tor aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.  
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwij-
zen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisover-
eenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering 
ontoereikend is. 

12.5  Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoe-
ring van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door 
de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger 
de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding 
opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of 
een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersver-

voer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. 
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld 
of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, 
heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van 
de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of scha-
devergoeding. 

12.6  Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger 
zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organi-
sator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie 
overnachtingen per reiziger. 

12.7  De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toe-
passing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen 
begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen 
en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de 
organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in ken-
nis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 

12.8  De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buiten-
gewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de 
betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht 
van de Unie niet kan beroepen.

12.9  De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de 
uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper 
bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze 
berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator 
door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorver-
koper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of 
wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1  De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten 

die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze 
diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners wor-
den verricht. 

14.2  Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is 
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd 
de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst 
dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voor-
geschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1  De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere 

periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende 
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de 
reiziger te wijten is. 

15.2  De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organi-
sator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. 
De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3  De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisa-
tor aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 

1°  de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereen-

komst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet 
kon worden voorzien of voorkomen, of 

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1  De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de rei-

ziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1°  nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 

autoriteiten en consulaire bijstand; 
2°  de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en 

bij het vinden van andere reisarrangementen. 
16.2  Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van 

de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vra-
gen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke 
kosten gedragen door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1  Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel 

mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of 
de doorverkoper.

17.2  Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet 
de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijs-
krachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat 
naar een oplossing kan worden gezocht. 

17.3  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reizi-
ger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het 
einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of 
de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minne-

lijke regeling nastreven. 
18.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrok-

ken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een 
verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te 
stemmen. 

18.3  Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement 
en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. 

18.4  Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen ten-
einde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5  Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke over-
eenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan 

de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor 
de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken 
voor de rechtbank. 

19.2  De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Ge-
schillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als 
verwerende partij. 

19.3  De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitra-
ge slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag 
méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn 
van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of 
e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier 
met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillen-
commissie Reizen 

19.4  Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenregle-
ment, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht 
bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet 
minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na 
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die 
aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels 
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 

19.5  Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak 
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Rezen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere voorwaarden Gallia
Artikel 1: prijzen
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is - behou-

dens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten 
zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, 
enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden. 

2.  De prijs is aangeduid per persoon of per appartement/woning/huur-
wagen in de prijstabel

3a.  De prijzen bevatten verblijf in B&B, Inn, hotel of appartement/woning 
met maaltijden zoals voorzien in het programma.

3b.  De prijzen bevatten in het geval van vliegtuigvervoer de retourplaatsen 
per persoon en de luchthaventaksen, in geval van ferry-overtochten de 
prijs per wagen, per kajuit en de eventuele maaltijden per persoon. 

3c.  De prijzen in 3a/3b bevatten ook de nodige BTW en de vergoeding 
verzekering tegen insolvabiliteit

4.  Niet inbegrepen zijn alle persoonlijke uitgaven, fooien, kruierskosten, 
verblijfstaksen en kosten voortvloeiend uit de faciliteiten van het hotel, 
die niet uitdrukkelijk vermeld staan als inbegrepen in de prijs.

5.  Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden door-
geven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigin-
gen zijn geldig.

6.  Last minute reservaties: Indien u een hotel/app reserveert binnen 8 
dagen voor vertrek dan rekenen wij € 10 per hotel/app. 

7.  De prijzen zijn berekend op basis van 
a)  wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland 

die op 1/5(winterbrochure) en 1/10(ontdek brochure) bekend waren. 
b)  taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelij-

king met de toestand op datum van de te koop aanbieding. 
c)  de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element 

uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de te koop 
aanbieding.

8.  Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval 
heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan 
de organisator heeft betaald. 

Artikel 2: formaliteiten
1.  De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te ver-

vullen formaliteiten die hem door de reisbemiddelaar worden mede-
gedeeld. Voor Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, 
Noorwegen en IJsland is een identiteitskaart voldoende indien u over 
de Belgische nationaliteit beschikt. Voor andere landen en indien u 
over een andere nationaliteit dan de Belgische beschikt,  neemt u 
contact op met de desbetreffende ambassade. 

2.  Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken(Kid´s 
ID). Kinderen die niet vergezeld worden door hun ouders, dienen docu-
menten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen 
om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek 
uit het betrokken land is vermeld, eventals het adres waar zij hun va-
kantie doorbrengen en hun adres in België. 

3.  Huisdieren kunnen enkel meegenomen worden op reis mits rekening 
wordt gehouden met de specifieke richtlijnen die door Gallia worden 
vertrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoor-
schriften. Gallia aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid 
bij eventuele schade of moeilijkheden die voortvloeien uit het mee op 
reis nemen van huisdieren. 

Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verlo-
ren bagage van de luchthaven een ́ property irregularity report´ invullen. Zon-
der dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij trans-
port per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd. 
Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstan-
digheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis 
gewijzigd kunnen worden. 
Artikel 5: Annulerings- en/of bijstandsverzekering
Een annulerings- en/of bijstandsverzekering is niet in de prijs inbegrepen. 
Gallia biedt u de mogelijkheid om tegen de beste voorwaarden een ver-
zekering te reserveren.
Artikel 6: wijzigingen door de reiziger
Elke wijziging van vertrekdatum of hotel, minder dan 30 da-
gen voor afreis valt onder de annuleringsvoorwaarden.  
Alle wijzigingen door de reiziger worden in de mate van het mogelijke aan-
vaard, mits betaling van de onderstaande administratiekosten: 
1.  Alle wijzigingen tot 30 dagen voor afreis: € 75 per dossier
2.  Alle wijzigingen vanaf 30 dagen voor afreis: € 100 per dossier

Opgelet: Deze kosten kunnen eventueel vermeerderd worden met de wij-
zigingskosten ons aangerekend door de rederijen in geval van de huur 
van een cruiser of door het sneeuwkasteel/iglo/glazen iglo/Snowman 
World/aurora cabin, de ijsbreker Sampo, de lokale safarimaatschappij, 
de verhuurmaatschappijen ingeval van huur camper, de lokale immo-
bilienmaatschappijen in het geval van vakantiewoningen in Ierland en 
evenementbureaus in het geval van tickets voor speciale events. 
Indien in de reis lijnvluchten zijn inbegrepen kunnen 
de kosten voor deze tickets oplopen tot 100% afhan-
kelijk van het soort ticket en of ze al uitgeschreven zijn.  
Voor deals (in tijd gelimiteerde acties en aanbiedingen) bedragen de 
wijzigingskosten na de vervaldatum van de deal altijd 100% van de 
totale reissom.

Artikel 7: annulering door de reiziger
1.  Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval 

betaald te worden door de reiziger. 
2.  De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. 

De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de 
datum van ontvangst, tijdens de werkuren, door de reisorganisator. 

3.  Vergoeding:
• Tot 2 maanden voor afreis: 10% van de reissom met een minimum 

van € 100 per dossier.
• Van 2 maanden voor afreis tot 31 dagen dagen voor afreis: 20% 

van de totale reissom met een minimum van € 100 per dossier. 
• Van 30 tot 22 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
• Van 21 tot 15 dagen voor afreis: 55% van de reissom.
• Van 14 tot 8 dagen voor afreis: 80% van de reissom.
• Vanaf 7 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
• Er is steeds een minimum vergoeding van € 100 verschuldigd 

per dossier. 

Opgelet: voor huurboten, vakantiewoningen, campers, bege-
leide rondreizen, lijnvluchten, verblijf in het sneeuwkasteel/
iglo/glazen iglo/Snowman World/aurora cabin, huur huifkar, 
kerst- en nieuwjaarsarrangementen kunnen de annuleringskos-
ten 100 % bedragen, ongeacht het moment waarop u annuleert.  
Voor deals (in tijd gelimiteerde acties en aanbiedingen) bedragen de 
annuleringskosten na de vervaldatum van de deal altijd 100% van de 
totale reissom.

Artikel 8: aansprakelijkheid
1.  De Gallia brochures/website werden opgemaakt volgens gegevens die 

ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien 
zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de 
aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door 
de reisorganisator worden meegedeeld.

2.  De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op 
de opstapplaats.

Artikel 9: Klachtenregeling
1.  De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator on-

verwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij 
ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. 

2.  De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbe-
taald mits het indien van een geschreven attest uitgaande van de 
betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke 
diensten de reiziger niet ontvangen heeft. 

3.  Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opge-
lost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Verantwoordelijke uitgever:  
Gallia BVBA - verg. A5997 - Ph.Bellemans  •  Maatschappelijke 
zetel: Weyerstraat 119/001, 3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - 
BE0475.652.663. 
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Gallia BVBA door het Garan-
tiefonds Reizen, Dobbelenberg, Metrologielaan 8, B-1130 BRUSSEL, Tel. 
+32-(0)2/240.68.00, verzekerd om in geval van financieel onvermogen, 
zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.
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R e i z e n  b e l e v e n
ONTDEK

Volg ons op  https://www.facebook.com/GALLIAexperience.travel/

Vraag bij uw reisagent ook onze andere brochures of  

bezoek onze website www.gallia.be

België - Nederland - Frankrijk - Duitsland

Schotland - Ierland - Canada

Geldig van 14 maart tot 31 oktober 2021

VAREN‘21

België - Luxemburg - Nederlands Limburg 

Duitsland - Noord-Frankrijk

Geldig van 1 januari tot 31 december 2021

GENIET‘21

Lapland - IJsland

Geldig van 1 november 2021 tot 30 april 2022

WINTER‘21

Canada - Alaska

Geldig van 1 april tot 31 oktober 2021

EXPLORE‘21


