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Met vertrouwen op reis!

Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

De Royal Edinburgh Military Tattoo |
Laatste plaatsen!
Ontdek charmant Edinburgh vanuit 4*
designhotel in hartje centrum! 

Exclusief voor De Limburger Reizen, een bijzondere 4- daagse citytrip
naar het prachtige historische Edinburgh met een bezoek aan de 71e
editie van de wereldberoemde Edinburgh Royal Tattoo, vanuit een
top 4* designhotel in hartje centrum.
Dit onvergetelijk festival, waar bijna 1000 muzikanten,
doedelzakspelers, tamboers, zangers en dansers voor u een
spectaculaire show opvoeren, vindt ieder jaar in augustus op de
binnenplaats van het imposante Edinburgh Castle plaats. Dit
spectaculaire muziekfestival combineren we met een rondleiding
door een lokale gids langs de belangrijkste bezienswaardigheden van
Edinburgh. Als extra service ontvangt u een 24-uurs hop-on hop-off
ticket voor het openbaar vervoer, zo kunt u comfortabel ook zelf de
stad ontdekken, u heeft voldoende vrije tijd. Er is ook een heerlijk
Schots diner inclusief en natuurlijk mag een proeverij van Schotse
whisky niet ontbreken. U verblijft in een zeer centraal gelegen top 4
sterren design hotel – exclusief voor De Limburger Reizen. Uiteraard
wordt deze reis volledig begeleid door onze eigen ervaren
reisbegeleider. Geniet van deze unieke belevenis!Een bezoek aan
Edinburgh tijdens deze periode is al een ervaring op zich, tegelijkertijd
vindt in augustus het grootste kunstfestival ter wereld plaats – het
Edinburgh Fringe Festival. Reserveer snel, want de plaatsen zijn

4 dagen vanaf
€ 1.495,- p.p.

Vertrekdata
22 augustus 2023
Gegarandeerde reis

€1495

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven en v.v.

Vlucht van Brussel Charleroi naar
Edinburgh Airport en v.v.

10 kilo (hand)bagage

Luchthaventransfer ter plekke met
het openbaar vervoer en v.v.

24-uurskaart voor Hop-On, Hop-Off
Bus Tour Edinburgh

3 overnachtingen in 4* Market Street
Hotel Edinburgh op basis van logies
en ontbijt

1 x 3 gangen diner in lokaal
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beperkt!

Dag 1 - Limburg - Edinburgh

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we naar de luchthaven
van Brussels South Charleroi voor een vroege vlucht. We vliegen
rechtstreeks naar de luchthaven van Edinburgh. Vanaf de luchthaven
in Edinburgh reist u samen met uw reisbegeleider met het openbaar
vervoer naar uw 4* hotel, gelegen in hartje centrum. We laten alvast
onze bagage achter in het hotel, zodat u licht bepakt van de Schotse
hoofdstad kunt gaan genieten. U krijgt van ons een 24-uurs hop-on
hop-off ticket waarmee u op eigen gelegenheid de eerste kennis met
deze prachtige stad kunt maken. De bus rijdt langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van Edinburgh. U kunt op 12 verschillende
haltes in- en uitstappen. ’s Avonds dineren we gezamenlijk in een
lokaal restaurant op loopafstand van het hotel.

Tegelijkertijd met The Royal Edinburgh Military Tattoo vindt in
augustus het Edinburgh Fringe Festival plaats. ’s Werelds grootste
festival voor culturele kunsten. Artiesten treden op, op veel
verschillende podia door de hele stad, om voor elke smaak iets te
presenteren. Van grote namen in de entertainmentwereld tot
onbekende artiesten die hun carrière willen opbouwen, het festival is
geschikt voor iedereen en omvat theater, comedy, dans, circus,
cabaret, kindershows, musicals, opera, muziek, tentoonstellingen en
evenementen.

Dag 2 - Stadswandeling Edinburgh en Royal
Edinburgh Military Tattoo

Na een heerlijk vers ontbijt in het hotel, wacht uw gids op u voor een
rondleiding door de stad. Edinburgh presenteert zich majestueus met
zijn machtige kasteelfort op een steile rots. Vanaf hier heeft u een
fantastisch panorama over de oude stad en de Royal Mile, die zich
uitstrekt tot aan het Palace of Holyroodhouse, de Schotse residentie
van de koning. Rond het middaguur sluiten we de stadstour af met
een proeverij van Schotse whisky. Na de stadswandeling heeft u vrije
tijd tot de avond. U kunt bijvoorbeeld Edinburgh Castle of het Palace
of Holyroodhouse bezoeken (entree niet inbegrepen in reissom)
of gewoon door de gezellige straatjes slenteren en een stop maken in
een van de vele kroegen.

In de avond wacht het hoogtepunt van deze reis op u: de Military
Tattoo, een militaire parade met doedelzakspelers, dansers en unieke
lichteffecten voor het betoverende decor van het kasteel. We gaan
gezamenlijk van het hotel naar de kasteel esplanade (ongeveer 10
minuten lopen) waar de show om 21:30uur begint (duur ongeveer 90
minuten). Wij hebben zitplaatsen in sectie 12 voor u gereserveerd.

restaurant

Rondleiding o.l.v. lokale gids in
Edinburgh

1 x proeverij van Schotse Whisky

Gereserveerde zitplaatsen voor The
Royal Edinburgh Military Tattoo
sectie 12

Toeristenbelasting

De Limburger Reizen reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entreegelden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

SGR bijdrage € 5,- per persoon
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Dag 3 - Vrije dag

De dag na het event, uw laatste dag in Edinburgh, heeft u alle tijd om
na te genieten en mag u helemaal zelf bepalen wat u nog in deze
historische stad wilt ontdekken. Wilt u liever uit de stad en de
omgeving van Edinburgh verkennen? Vraag uw reisleiding naar tips.

Dag 4 - Edinburgh - Limburg

Na een laatste heerlijk ontbijt in ons bijzondere hotel beginnen we
aan onze reis naar huis. We gaan weer met het openbaar vervoer naar
de luchthaven van Edinburgh voor de terugvlucht. Vervolgens wordt
u weer per touringcar comfortabel terug gereden naar uw Limburgse
opstapplaats. Dan komt er een einde aan een prachtige beleving!
Graag zien we u terug op één van onze andere reizen.

 

Hotelinformatie

Market Street Hotel Edinburgh ****

Gelegen in het hart van Edinburgh stad, op slechts een paar minuten
wandelen van de Royal Mile, heet u dit top 4 -sterren designhotel
welkom – exclusief voor De Limburger Reizen. Old Town-karakter
gecombineerd met modern design, dit bekroond boetiek hotel maakt
deel uit van de historische skyline van Edinburgh. Elke kamer in
boetiekstijl is voorzien van lokaal gemaakte stoffen, lokaal beheerde
kunstwerken, lokaal gebrande koffie en op maat gemaakt
designmeubilair. Er zijn moderne voorzieningen zoals een 43-inch
smart TV met chrome-cast & Apple TV, Bluetooth-luidsprekers, gratis
WiFi en volgens het hotel, het meest comfortabele bed ter wereld.
Voor het ontbijt word iedere morgen een selectie van botercroissants,
gebakjes, kazen, vleeswaren, ambachtelijk brood en vers fruit
geserveerd. Ondertussen bereidt de chef een vers ontbijt gerecht in
een open keuken. De Champagne lounge Nor’ Loft op het dak
serveert kleine gerechten en drankjes met een prachtig panoramisch
uitzicht over de stad.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Eenpersoonskamer (op aanvraag): € 510,-

Hotel website: https://www.marketstreethotel.co.uk/
Hotel adres: 6 Market Street, Edinburgh EH1 1DE, Verenigd Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15
personen

Deze reis is niet geschikt voor
mensen die slecht te been zijn

Reisprogramma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Voor deze reis is een paspoort
verplicht
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