
WILDE APARTHOTELS BY STAYCITY***
Ligging: gelegen aan de voet van Edinburgh Castle in het centrum van 
Edinburgh, op korte afstand van de beroemde Royal Mile en veel van de 
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Uitrusting: modern aparthotel met receptie, lift, snackbar, bar, gratis wifi, 
stijlvolle moderne kamers met een volledig uitgeruste keuken of kitchenette, 
moderne technologie, regendouches, Hypnos-matrassen, gratis bronwater, 
Nespresso-capsules, Brew-theezakjes, verse melk, handgemaakte snoepjes, 
olijfolie en balsamico azijn.
Maaltijden: ontbijt, 3 gangenmenu in restaurant in centrum vlakbij hotel

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 5e dag het ontbijtbuffet
• Toegang tot de Militaire Taptoe
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Britse pond
PRAKTISCHE INFORMATIE
• Internationaal reispaspoort is verplicht
• Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven

5 dagen / 4 nachten
halfpension

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

16 augustus 22 € 1050

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 455

Buitenkajuit met beneden bed op aanvraag

Opstapplaats: L

Dag 1 • België - IJmuiden - Newcastle 
In IJmuiden nemen we de overtocht met DFDS Seaways naar Newcastle. Na het avondmaal aan boord kunnen we genieten van live music, 
pianobar, speeltafels, winkels, bioscoop, enz.
Dag 2 • Newcastle - Edinburgh 
We ontschepen in Newcastle en rijden door het mooie glooiende landschap van de Schotse Borders naar Edinburgh. Onderweg maken 
we tijd voor een vrij middagmaal. Na de middag wandelen we in Edinburgh de Royal Mile af met historische gebouwen, zoals het Palace of 
Holyrood House, de officiële verblijfplaats van koningin Elisabeth tijdens een officieel bezoek aan de stad en het land. Na wat vrije tijd gaan 
we naar ons hotel in het centrum van Edinburgh. We dineren in een restaurant in het centrum. Wie wil kan nadien nog een wandelingetje 
maken door de stad en op eigen tempo terugkeren naar het hotel.
Dag 3 • Edinburgh 
We bezoeken facultatief het koninklijke jacht ‘Britannia’ (± £ 18 pp), één van de meest prestigieuze schepen ooit en ook wel eens het 
drijvende paleis genoemd. ‘s Namiddags genieten we van onze vrije tijd om te shoppen, een museum te bezoeken of om deel te nemen 
aan de activiteiten tijdens deze festivaldagen. Na het avondmaal vertrekken we naar het kasteel voor de militaire taptoe, een defilé van 
marcherende en musicerende militaire bands en regimenten. Deze unieke voorstelling moeten we met eigen ogen gezien hebben!
Dag 4 • Edinburgh - Newcastle 
We wandelen naar het kasteel (± £ 16 pp) voor een facultatief bezoek. We kunnen de koninklijke appartementen met de geboortekamer van 
James VI(I) bezoeken, de kroonjuwelen bewonderen, het romaanse St. Margaret kapelletje binnenstappen, the Great Hall en het Memorial 
verkennen, enz. In de namiddag rijden we naar Newcastle voor onze overtocht naar IJmuiden.
Dag 5 • Newcastle - IJmuiden - België 
In de loop van de ochtend komen we aan in IJmuiden. Na ontscheping rijden we terug naar België.
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MINI-CRUISE NAAR EDINBURGH 
& MILITAIRE TAPTOE 
Groot-Brittannië


