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VERTREKDATUM NAAR KEUZE

7 DAGEN / 6 NACHTEN

Schotland is een fantastisch land om met de motor te 

 verkennen. 

Het genieten van de rust en de mooie landschappen start 

wanneer je na een relaxte overtocht met de nachtferry 

te Newcastle aankomt. Jullie rijden vervolgens via de 

 Scottish Borders naar een goed hotel in de buurt van 

 Aberfeldy. Dit hotel is een ideaal uitgangspunt voor de 

motortochten doorheen het Nationaal park Loch Lomond 

en de Trossachs, evenals de Scottish Highlands. 

Na elke bocht wacht een 

ander uitzicht op bossen 

en beken, hoge bergpieken 

en diepe Lochs. De mooie 

vergezichten geven je een 

gevoel van ruimte en de 

 routes leiden naar soms 

onbekende gebieden. 

Een toffe vakantie om 

er even tussenuit te zijn. 

Reisschema: 

Dag 1: overtocht IJmuiden-Newcastle 

Dag 2 t/m 5: Aberfeldy 

Dag 6: overtocht Newcastle-IJmuiden 

Dag 7: aankomst in IJmuiden 
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Vertrekdatum naar keuze

P R A K T I S C H

TYPE Individuele reis met vertrekdatum naar keuze

REISDUUR 7 dagen / 6 nachten

PRIJS* € 1099 piloot en € 979 duo
Supplement éénpersoonskamer: € 279

INBEGREPEN • Nachtelijke bootreis H/T IJmuiden-Newcastle 
in een gedeelde 2  pers. binnenhut met 
 privé-sanitair, ontbijt en diner, incl. overzet  
van de motor (piloot)

• 4 overnachtingen in een goed hotel in 
 Schotland (halfpension)

• Parking voor de motoren aan het hotel
• Routes voor motor-GPS (Garmin, TomTom,…)
• Toeristenbelasting
• Reisroadbook en ritplanning

NIET INBEGREPEN • Tolgelden, brandstof, eventuele inkomgelden, 
dranken, persoonlijke uitgaven, annulatie- en 
reisbijstandverzekering

MEER INFO www.motorreis.be 

* Tarief op basis van 2-persoonskamer – gegarandeerde prijs buiten hoogseizoen  
en bepaalde feestdagen

S I T U E R I N G


