




Beste reiziger,

BelcoTravel & Tours is sinds jaren gespecialiseerd als niche touroperator op groene bestemmingen
zoals Ierland, De Kanaaleilanden en Groot-Brittannië.
In deze Groot- Brittannië brochure trachten we zowel Engeland, Schotland als Wales te belichten.
Het spreekt vanzelf dat niet alles aan bod kan komen! 
De programma's, hotels, B&B's, enz… in deze brochure geven enkel een idee van wat BelcoTravel
& Tours u kan bieden op deze mooie bestemmingen.
Zo kunnen o.m. de uitgewerkte Self Drive Tours als leidraad gebruikt worden bij het bepalen van
uw reisroute. Uiteraard kan véél meer! Samen met u én uw reisagent uw reisagent werken wij uw
geplande reis volledig à la carte uit. Zij het een citytrip, een rondreisje met eigen wagen of huurwa-
gen,  een Whisky Tour in Schotland, een culturele trip, een sportieve vakantie of tickets voor de
Military Tattoo in Edinburgh, …
Vraag ook onze goede transporttarieven (vliegtuig, ferry, huurauto, trein, …) steeds in combinatie
met overnachtingen.

Rik Coppens (Gen. Manager)

INLEIDING

ONTDEKKING VAN DE HIGHLANDS EN
HET EILAND SKYE (5-daagse rondreis)
Schotland is veel meer dan Kilts en doedelzakken!
Tijdens deze korte rondreis ontdekt u van kortbij het
echte Schotland, met zijn mooie landschappen, bezoekt
u interessante locaties en krijgt u een dieper inzicht in de
rijke Schotse cultuur en gewoonten.
Dag 1
U komt naar de ontmoetingsplaats in Edinburgh, van-
waar de autocartour begint. Rit over de Forth Road
Bridge naar het charmante dorpje Dunkeld aan de overs
van rivier Tay. Vandaar naar het Cairngorm National Park
en het oude pijnbomenwoud van het Rothiemurchus
Estate.
Na lunch, wat vrije tijd aan de mooie overs van Loch Insh
voor de wandeling naar de ruïnes van Eilean Castle.
Panoramische zichten aan het Loch Ness volgen wanneer
we langs het meer en dorpje Dores rijden.
Aan de oevers van Loch Broom, verblijven we 2 nachten
in Ullapool. (Bij sommige tours is een verblijf in Iverness
nodig. Dit wordt meegedeeld bij boeking.)
Dag 2. 
Vandaag bezoeken we de verste noord-west zijde van de
Highlands en de grootsheid van het Assynt gebergte. In
deze streek werden heel lang geleden de eerste
boerderijtjes gestart. We bezoeken ook de 15de eeuwse
ruïnes van Ardvreck Castle.
Nog meer prachtige oude landschappen langs de mooie
zandstranden van Achmelcich Bay en het vissersdorpje
Lochinver. Met een beetje geluk zijn hier walvissen te
zien! Overnachting in Ullapool.

Dag 3. 
We verlaten Ullapool en rijden zuidwaarts doorheen het
heuvelachtig gebied van het Bein Eighe Natural Nature
Reserve en langs de pittoreske oevers van Loch Torridon.
Namiddag nemen we een van de hoogste banen in
Schotland, Bealach nam Bo (het Keltisch voor de Cattle
Pass. Verder stoppen we nog aan het "tropische"
Plockton, waar er langsheen Loch Carron heuse palm-
bomen groeien!
Daarna naar Skye en het verrukkelijke havenstadje
Portree.
Dag 4. 
Een flexibel programma op het eiland Skye. Alles hangt af
van het weder én seizoen van het jaar. Uw chauffeur/gids
heeft voldoende kennis en ervaring en beslist ter plaatse
wat het programma wordt. Er kan bijvoorbeeld noord-
waarts gereden worden naar de verbluffende Quiraing
bergpas waar een spectaculaire wandeling doorheen een
ongelooflijk geologisch decor ofwel kan Kilt Rock
bezocht worden, gekend voor de basalt zuilen.
In de namiddag kan westwaarts gereden worden naar
Neist Point, voor een wandeling naar de vuurtoren. Als
alternatief kan ook een bezoek gebracht worden aan
Dunvegan Castle de vroegere zetel van de McLeod Clan.
Nadien retour naar Portree voor overnachting. 
Dag 5. 
We verlaten het eiland en rijden zuidwaarts met een
eerste stop aan de befaamde Eilean Donan Castle,
gebruikt in de film Highlander.
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Oostwaarts doorheen de ruige heuvels van Kintail, de
Five Sisters incluis. Verder zuid langs Ben Navis, de hoog-
ste "berg" in Schotland.
In de namiddag ontdekken we Glencoe, het tafereel van
de massaslachting van de Macdonald Clan in 1692. In
Killin een stop voor korte verfrissing en nadien verder
naar Edinburgh, waar deze mooie 5-daagse tour eindigt.

Uiteraard is een verlenging in Edinburgh mogelijk, op
individuele basis.
In augustus kunnen ook tickets voor de befaamde
Military Tattoo geboekt worden.

We hebben ook begeleide Schotland reizen voor 3, 4,
8, 10 en 12 dagen !
Vraag onze tarieven en programma's.

TARIEVEN EN VOORWAARDEN
Begeleide Groepsreis Schotland

Engelstalig begeleid vanaf Edinburgh.
Alle afreizen zijn steeds gegarandeerd!
Afreisdagen:
Elke zaterdag van 7 maart tot 14 november 2015,
alsook op zaterdagen 28 november, 5 december en 19
december 2015.
Elke woensdag van 22 april tot 7 oktober 2015. 

Inbegrepen:
4 overnachtingen in 3-sterrenhotels of B&B's
(dubbel of twin), naar keuze
Schots ontbijt elke ochtend
Bezoeken, zoals vermeld in programma. Kortingen
beschikbaar voor andere.
Moderne autocar Mercedes met 16 plaatsen tijdens
rondrit
Engelstalige chauffeur/gids vanaf dag 1 t.e.m. dag 5
(Edinburgh - Edinburgh)
BTW en taksen, zoals op heden gekend

Niet inbegrepen:
Vlucht of ferry naar Schotland (H/T)
Dranken en persoonlijke uitgaven
Niet vermelde maaltijden
Niet vermelde uitstappen en tickets
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage)
Eventuele fooien

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis:
100 euro per persoon
Vanaf 8 weken voor afreis tot 6 weken voor afreis:
50% van de totale reissom
Vanaf 6 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis:
75% van de totale reissom
Vanaf 4 weken voor afreis t.e.m. dag van vertrek:
de totale reissom

Achmelcich Bay



1. EEN 8-DAAGSE KLASSIEKE ROND-
REIS IN SCHOTLAND
Een 8-daagse rondreis met huurwagen of eigen wagen,
waarbij diverse soorten verblijven gecombineerd wor-
den: 3 nachten in B&B of Guesthouse, 2 nachten in 3-
sterrenhotels en 2 nachten in een kasteel of Manor
House (landhuis).
Ook mogelijk 7 nachten in B&B's/Guesthouses en 7
nachten in hotels 3*. 
Dit is een ideaal programma voor zij die een eerste maal
Schotland bezoeken!

Dag 1: Edinburgh.
Aankomst Edinburgh Airport. Na oppikken van de huur-
wagen, een rit naar het centrum van Edinburgh. Of
aankomst In Edinburgh met eigen wagen na overtocht
met de ferry.  Een eerste dag de Schotse sfeer snuiven,
wandelen op The Royal Mile, een bezoekje aan het kas-
teel brengen, … Overnachting in Edinburgh.
Dag 2: Stirling - Loch Lomond - Oban.
Bezoek aan Stirling Castle. Nadien verder naar Loch
Lomond, het grootste meer van Groot-Brittannië.
Noordwaarts langs Loch Fyne en de prachtige land-
schappen. U passeert er o.m. aan Inveraray Castle, de
thuis van de Duke of Argyll, hoofd van de Campbell Clan.
Overnachting in Oban of omgeving.
Dag 3: Eilanden Mull en Iona.
Met de ferry uit Oban naar het eiland Iona waar
Columbus in 563 landde en het Christendom in
Schotland uit Ierland bracht. Iona Abbey, waar heel wat
koningen begraven liggen (o.a. Macbeth), is zeker een
bezoekje waard.
Retour via Mull naar Oban.
Overnachting in Oban of omgeving.
Dag 4: Fort William en het eiland Skye.
In de ochtend verlaten we Oban via Glen Coe en reizen
doorheen  de westelijke Highlands naar Fort William, in
de schaduw van de hoogste berg in Groot-Brittannië,
Ben Nevis. Met de ferry vaart je later uit Mallaig naar het
eiland Skye of rij je via Loch Lochy naar Kyle of Lochalsh
waar er een brug is naar Skye. Skye is het grootste en
heeft de mooiste landschappen van de Hybriden
Eilanden. Overnachting op het eiland Skye.
Dag 5: Loch Ness & Inverness.
Rij oostwaarts naar Eilean Donan Castle, een van de
meest gefotografeerde kastelen in Schotland. Verder
langs Loch Ness in het Inverness landschap, met een stop
aan Urquhart Castle. Durft u het aan een cruise op Loch
Ness te doen?
Overnachting in Inverness of omgeving.
Dag 6: Inverness - Pitlochry - Perth.
Start uw dag met een stadstour in Inverness, de hoofd-
stad van de Highlands.
Nadien gaat het oostwaarts naar Cawdor Castle o.a. ge-
kend van de mooie tuinen.

Verder naar Dufftown, de hoofdstad van de Schotse
Whisky.
In het dorpje Dufftown bevindt zich een grote concen-
tratie van Whisky Distilleries. Bezoek er o.m. de gekende
Glenfiddich distillery en doe eens mee aan een tasting.
Nadien zuidwaarts, richting Aviemore en verder door
naar Pitlochry, een kleurrijk en mooi bebloemd stadje.
Hier vind je ook de kleinste Whisky Distillery van
Schotland, Edradour Whisky Distillery. Dit Victoriaans
stadje Pitlochry is zeker een bezoekje waard. Hierna
verder zuidwaarts naar Perth.
Overnachting in Perth of omgeving.
Dag 7: St. Andrews - Fife - Edinburgh.
Vandaag eerst een bezoek aan St. Andrews. Nadien een
rit langs de kust via de kleine vissersdorpjes Elie en
Pittenweem. Steek de befaamde Forth Road Bridge over
en geniet van prachtige zichten op de Firth of Forth
vooraleer je Edinburgh rijdt.
Overnachting in Edinburgh of omgeving.
Dag 8: Afscheid.
Na het ontbijt vrij tot rit naar de luchthaven van
Edinburgh waar de huurwagen afgezet wordt en
retourvlucht naar België genomen wordt ofwel met
eigen wagen verder zuidwaarts naar een haven (Hull of
Newcastle of Dover) voor een terugvaart met de ferry.

Deze 8-daagse rondreis kan uiteraard nog verlengd
worden.

S E L F D R I V E T O U R S S C H O T L A N D



2. WHISKY TOUR SCHOTLAND
(SELF DRIVE TOUR).

8d/7n individuele rondreis met eigen wagen of huurwa-
gen en overnachtingen in goede 3-sterrenhotels, inclusief
Schots ontbijt.
Transport naar en van Schotland en eventuele huurwagen
en ingangsgelden zijn niet begrepen in onderstaande
tarieven.

Dag 1: Edinburgh.
Aankomst op Edinburgh luchthaven en opname huurwa-
gen of rit met eigen wagen uit Hull naar Edinburgh.
Inchecken in hotel te Edinburgh.
Bezoek aan deze mooie stad (Edinburgh Castle en het
Palace of Holyroodhouse, de officiële residentie van de
Koninklijke familie in Schotland. Uiteraard brengt u ook
een bezoek aan de befaamde Scotch Whisky Experience
op de Royal Mile.
Overnachting in Edinburgh.
Dag 2: Pertshire.
In de ochtend verlaten we Edinburgh en rijden via de
Firth of Forth brug richting Perth, de vroegere hoofdstad
van Schotland.
Bezoek in Crieff Schotland's oudste werkende distillerie
Glenturret Distillery, o.a. gekend van The Famous
Grouse.
Overnachting in Perthshire.
Dag 3: Pertshire - Royal Deeside.
We rijden noordwaarts naar Pitlochry, waar we de klein-
ste distillerie van Schotland bezoeken: Edradour Whisky
Distillery.
Nadien verder richting Braemer, in het hartje van de
Royal Deeside, de vallei van rivier Dee en Balmoral
Castle.
Overnachting in Aberdeenshire.
Dag 4: Royal Deeside.
Deze dag kan besteed worden aan de mooie vallei van de
rivier Dee, een bezoek aan Balmoral Castle of Crathie
Church waar de Koninklijke familie op zondag de mis
volgt.
Een van de belangrijkste Whisky distilleries in deze streek
is de Royal Lochnagar Distillery ten zuiden van rivier Dee.
Overnachting in Aberdeenshire.
Dag 5: Malt Whisky Trail.
Rij noordwaarts richting Inverness en volg de Malt
Whisky Trail en bezoek enkele van de befaamde distiller-
ies in deze streek.
Stop zeker in Dufftown, dé hoofdstad van de Whisky. Ten
noorden van Dufftown is Glenfiddich Distillery zeker een
bezoek waard.
In Craigellachie vindt u de Speyside Cooperage waar
Whisky vaten gemaakt en hersteld worden. Over de riv-
ier ligt Macallan Distillery.
Rij nadien verder naar Inverness via Nairn waar prachtige
zandstranden zijn. Beëindig de dag met een lekker glas
Whisky in een van de vele gezellige pubs in Inverness.
Overnachting in Inverness of omgeving.

Dag 6: Inverness - Oban.
We verlaten Inverness en rijden langs het legendarische
Loch Ness naar Urquhart Castle. Dit kasteel dateert uit
de 12de eeuw en ligt op de oevers van Loch Ness. Volg
het Caledonian Canal langs Loch Lochy naar Fort
William, in de schaduw van Ben Nevis, de hoogste berg
in Groot-Brittannië. Verder langs de westkust naar het
vissersstadje Oban.
Overnachting in Oban of omgeving.
Dag 7: Oban - Glasgow.
Bezoek in de ochtend de Oban Whisky Distillery. Deze
ontstond voor de stad Oban, die nadien rondom de dis-
tillerie gevormd werd.
Rij na het bezoek door het mooie landschap rondom
Loch Fyne naar Inverary en het mooie kasteel. Dit is het
huis van de Duke of Argyll, hoofd van de Campbell Clan.
Nadien verder naar Loch Lomond, het grootste meer in
Groot-Brittannië.
Overnachting in Glasgow of omgeving.
Dag 8: Afscheid.
Na het ontbijt, rit naar Edinburgh luchthaven voor af-
levering huurwagen of rit met eigen wagen naar Hull
voor retour naar België of Nederland met P&O Ferries.
Uiteraard kan deze 8-daagse ook verlengd worden in
Glasgow of Edinburgh.

Als verblijf stellen wij een mix voor van 3 nachten in drie-
sterren hotels, 2 nachten in een Manor House of kasteel
en 2 nachten in een B&B/Guest House. Ook de kamers
in B&B en Guest House hebben altijd een eigen bad-
kamer!

Aanbevolen bezoeken:
(voorzie ongeveer 80 Britse Pond per persoon)
- Edinburgh Castle 
- Sterling Castle 
- Inveraray Castle 
- Eilean Donan Castle 
- Urquhart Castle 
- Cawdor Castle 
- Edradour Distillery



De Lantaarn van het Noorden

Dag 1: Ontdek Schotland's hoofdstad Edinburgh met
een open bus sightseeing tour.  Overnachting in
Dalhousie Castle 4* (of gelijkwaardig)

Dag 2: Een wandeling langs de befaamde Royal Mile.
Bezoek Gladstone Land, een mooi voorbeeld van een
huis uit de 17de eeuw. Verder door naar Edinburgh
Castle, het meest bezochte en gefotografeerde kasteel
in Schotland.
Nadien doorheen Princess Street Gardens naar de
Scottish National Art Gallery.
Overnachting in Dalhousie Castle 4* (of gelijkwaardig).

Dag 3: Reis noordwaarts en bezoek juist buiten
Edinburgh het wondermooie Hopetown House &
Gardens. Nadien door naar St. Andrews, een charmant
universiteitstadje aan zee. William en Kate studeerden
hier. Bezoek de kasteelruine en Kathedraal.
Overnachting in Fernie Castle 3* (of gelijkwaardig)

Dag 4: Begin de dag met een bezoekje aan univer-
siteitsstad St. Andrews. De moeite hier zijn St. Andrews
Cathedral en St. Andrews Castle.  Verder noord-
waarts de Highlands in naar Scotch Whisky country voor
een bezoek aan Dallas Dhu Distillery. Dat bezoekje
wordt afgesloten met een provertje van hun bekende
single malt Whisky.
Overnachting in Tulloch Castle 4* (of gelijkwaardig)

Dag 5: Breng een bezoekje aan Culloden Battlefield
bezoekerscentrum. Verder, bezoek aan Brodie Castle
en tuinen. Neem ook even een kijkje in de ruines van de
prachtige Elgin Kathedraal, door sommigen de
Lantaarn van het Noorden genoemd.
Overnachting in Tulloch Castle 4* (of gelijkwaardig)

Dag 6: Dit wordt een heel ontspannende dag van sight-
seeing in de mooiste Schotse wilde landschappen. Rij
doorheen een berglandschap naar de westkust en het
Eiland Skye. Keer terug langs de boorden van Loch Ness
(waar is Nessie?) met romantische zichten op ruines van
Urquhart Castle. De geschiedenis van het kasteel
wordt verteld in een audio-visuele  tentoonstelling.
Overnachting in Tulloch Castle 4* (of gelijkwaardig)

Dag 7: Deze dag is opgedragen aan de moedige soldat-
en die de Schotse geschiedenis bepaalden. Reis zuid-
waarts in het land van Braveheart en Rob Roy legende,
om het 500 jaar oude Stirling Castle te ontdekken.
Hier, in het grootste kasteel van Schotland, werden de
meeste Schotse koningen en koninginnen gekroond. In
het nabijgelegen Bannockburn bezoekerscentrum krijgt
u een duidelijk zicht op de strijd tussen de Schotten en de
Engelsen (legende Bravehaert).  
Overnachting in Sherbrook Castle 4* (of gelijkaardig).

Dag 8: Na het ontbijt uitchecken en huiswaarts of ver-
lenging in Schotland.

Inbegrepen:
7 overnachtingen in Schotse kastelen
7 uitgebreide Schotse ontbijten in de kastelen
Hop on Hop off sightseeing bus tour in Edinburgh
Toegangsgelden tot aangeduide bezienswaardig-
heden
Aanbevolen dagelijkse route
BTW en taksen

Niet inbegrepen:
Vluchten of ferryovertochten naar en van Schotland
Eventuele huurwagen, brandstof, parkeerkosten, e.d.
Niet vermelde maaltijden
Ingangsgeld niet vermelde bezienswaardigheden
Dranken en persoonlijke uitgaven
Fooien
Verzekeringen

Tarief geldig van 1 mei t.e.m. 30 september 2015:
905 euro per persoon, in dubbele of twin kamer
1.450 euro in single kamer

St. Andrews Castle

Stirling Castle

3. KASTEEL TOUR SCHOTLAND



Een greep uit ons ruime aanbod!  
Hotels en kastelen zijn vrij te combineren (minimum verblijf van één nacht) met alle andere verblijfs-
mogelijkheden (B&B's, Inn, Manors, …).

4.ENKELE AANBEVOLEN HOTELS EN KASTELEN IN SCHOTLAND



Best Western PREMIER
LOCATIE HOTEL 

Birmingham, Sutton Coldfield Moor Hall Hotel & Spa

Chester (City Centre) Queen Hotel

Doncaster (6 miles) Mount Pleasant Hotel

East Midlands Airport/ Kegworth Yew Lodge Hotel & Conference Centre

Preston (4 miles) Leyland Hotel

Best Western PLUS
LOCATIE HOTEL 

Banbury (3 miles) Wroxton House Hotel

Bassenthwaite, Keswick (7 miles) Castle Inn Hotel

Bath (9 miles), Midsomer Norton Centurion Hotel

Birmingham, Henley in Arden Henley Hotel

Birmingham, NEC Manor NEC

Cambridge Gonville Hotel

Cardiff Maldron hotel

Cardiff (4 miles) New House Country Hotel

Central London, Hammersmith Seraphine Hotel

Chippenham Angel Hotel

Coventry Windmill Village Hotel Golf & Leisure Club

Dover Dover Marina Hotel

Dunfermline (2 miles) Keavil House Hotel

Durham (8 miles) Hardwick Hall Hotel

Harrogate Cedar Court Hotel

Inverness Inverness Palace Hotel & Spa

Kendal Castle Green Hotel in Kendal

King’s Lynn Knights Hill Hotel

Leeds (10 miles), York (16 miles) Milford Hotel

Lincoln (6 miles) Bentley Hotel and Leisure Club

Lutterworth, Hinckley (8 miles) Ullesthorpe Court Hotel & Golf Club

Manchester Airport Pinewood on Wilmslow

Newcastle Upon Tyne (Wickham 6 miles) Gibside Hotel

Outer London, Harrow Grims Dyke Hotel

Outer London, Heathrow Park Grand London

Peterborough Orton Hall Hotel

Reading (3 miles) Reading Moat House

Retford West Retford Hotel

Sheffield Aston Hall Hotel

Sheffield (6 miles) Mosborough Hall Hotel

Sittingbourne, Kent Coniston Hotel

Stoke on Trent Stoke on Trent Moat House

Swindon (4 miles) Blunsdon House Hotel

Wells Swan Hotel

Best Western
LOCATIE HOTEL 

Ambleside Ambleside Salutation Hotel

Banbury Banbury House Hotel

Banchory, Aberdeen (18 miles) Burnett Arms Hotel

Bath (4.5 miles) Limpley Stoke Hotel

Bath (7 miles), Bradford-on-Avon Leigh Park Hotel & Vineyard

Beverley Lairgate Hotel

Birmingham (6 miles) Birmingham Metro Maypole

Birmingham, NEC Westley Hotel

Blackpool Carlton Hotel

Bognor Regis Beachcroft Hotel

Boroughbridge,  York (17 miles) Crown Hotel

Boston, Lincolnshire White Hart Hotel

Bournemouth Hotel Royale

Bournemouth Montague Hotel

Bowness on Windermere Burnside Hotel

Bradford, Leeds (10 miles) Guide Post Hotel

Bridgend, Nr Cardiff Heronston Hotel & Leisure Club

Brighton Brighton Hotel

Brighton (9 miles), Steyning Old Tollgate Restaurant & Hotel

Brighton, Hove Princes Marine Hotel

Bristol (12 miles), Clevedon Walton Park Hotel

Bristol (17 miles), Falfield The Gables Hotel

Bristol (19 miles), Axbridge Webbington Hotel

Bromley Bromley Court Hotel

Buckingham Buckingham Hotel

Burnley Oaks Hotel

Burnley (6 miles) Higher Trapp Country House Hotel

Bury St. Edmunds Priory Hotel

Buxton Lee Wood Hotel

Canterbury Abbots Barton Hotel

Central London, Hyde Park Mornington Hotel

Central London, Earls Court Boltons Hotel

Central London, Golders Green Palm Hotel

Central London, Highbury London Highbury Hotel

Central London, Hyde Park Delmere Hotel

Central London, Kensington Burns Hotel

Central London, Kensington Seraphine Kensington Gardens

Central London, Kensington Seraphine Kensington Olympia

Central London, Regent's Park Swiss Cottage Hotel

Central London, Victoria Corona Hotel

Central London, Maida Vale Maitrise Hotel

Chelmsford Atlantic Hotel

Chelmsford Ivy Hill Hotel

Chester (6 miles) Llyndir Hall Hotel

Chester (City Centre) Westminster Hotel

Clitheroe Mytton Fold Hotel

Colchester Marks Tey Hotel

Colchester The Rose & Crown Hotel

Consett, Durham Derwent Manor Hotel

Corby Rockingham Forest Hotel

Coventry (6 miles) Weston Hall Hotel

Crewe Crewe Arms Hotel

Crudwell, Nr Malmesbury Mayfield House Hotel

Darlington Walworth Castle Hotel

Dartmouth The Dartmouth Hotel Golf & Spa

Derby The Stuart Hotel

Diss Brome Grange Hotel

Dorchester Kings Arms Hotel

Dundee Queens Hotel

Durham (9 miles) Whitworth Hall Country Park Hotel

Eastbourne York House Hotel

Edinburgh Braid Hills Hotel

Edinburgh Kings Manor Hotel

Falmouth Penmere Manor Hotel

B E S T W E S T E R N H O T E L S
Tarieven 2015
We hebben reeds tarieven vanaf 39 euro per persoon per nacht, ontbijt inbegrepen!
Waar mogelijk kunnen maximum 2 kinderen tot 12 jaar gratis verblijven op de kamer bij 2 volwassenen.
Het ontbijt van de kinderen is wel ter plaatse te betalen.



Farnham (4 miles) Frensham Pond Hotel

Felixstowe Brook Hotel

Folkestone Clifton Hotel

Fort William (14 miles) Glenspean Lodge Hotel

Frodsham, Runcorn (6 miles), Forest Hills Hotel

Chester (11 miles)

Glasgow Glasgow City Hotel

Glenrothes Balgeddie House

Grantham Angel & Royal Hotel

Grasmere Grasmere Red Lion Hotel

Gravesend/Ebbsfleet Manor Hotel

Grimsby Oaklands Hotel

Guernsey Moores Central Hotel

Harrogate (3 miles) Dower House Hotel

Hartlepool Grand Hotel

Hastings Royal Victoria Hotel

Haywards Heath The Birch Hotel

Hemel Hempstead The Watermill

Hull (4 miles) Willerby Manor Hotel

Hunstanton, King's Lynn (14 miles) Le Strange Arms Hotel

Hythe Stade Court Hotel

Ipswich The Gatehouse

Ipswich (3 miles) Claydon Country House Hotel

Isle of Arran Kinloch Hotel

Isle of Man, Douglas Palace Hotel

Isle of Wight, Cowes New Holmwood Hotel

Jersey, St. Helier Royal Hotel

Kidderminster Stone Manor hotel

Lanark Cartland Bridge Hotel

Leamington Spa Falstaff Hotel

Lichfield The George Hotel

Liverpool Alicia Hotel

Liverpool Feathers Liverpool Hotel

Livingston (7 miles) Hilcroft Hotel

Livingston (7 miles) Hilcroft Hotel

Llanelli Diplomat Hotel

Loch Lomond Buchanan Arms Hotel

Lockerbie Dryfesdale Country House Hotel

Louth Kenwick Park Hotel

Maidstone Russell Hotel

Manchester Willowbank Hotel

Manchester (10 miles), Bury Bolholt Country Park Hotel

Manchester (14 miles), Ramsbottom The Old Mill

Manchester (7 miles), Oldham Hotel Smokies Park

Manchester, Manchester Airport Cresta Court Hotel

Market Harborough Three Swans Hotel

Melton Mowbray Sysonby Knoll Hotel

Middlesbrough Middlesbrough

Milton Keynes (8 miles) Moore Place Hotel

Motherwell Moorings Hotel

Newbury West Grange Hotel

Newcastle Upon Tyne (8 miles), Beamish Hall Hotel

Durham (8 Miles)

Newcastle-upon-Tyne New Kent Hotel

Newcastle-upon-Tyne Ryokan Hotel

Newquay Hotel Bristol

Newquay (Porth 1.3 miles) Porth Veor Manor Hotel

Newton Abbot Passage House

Norwich Brook Hotel

Norwich George Hotel

Nottingham Westminster Hotel

Nottingham (8miles), Derby (8 miles) Nottingham Derby hotel

Oakham Normanton Park Hotel

Outer London, Epping The Bell Hotel

Outer London, Harrow Cumberland Hotel

Outer London, Ilford Greater London Hotel

Outer London, Ilford Ilford Hotel

Outer London, Watford White House Hotel

Outer London, West Ealing Maitrise Suites

Oxford Linton Lodge Hotel

Pembroke Lamphey Court Hotel & Spa

Penrith (14 miles) Glenridding Hotel

Penrith (14 miles) Shap Wells Hotel

Plymouth Duke of Cornwall Hotel

Pontypool Pontypool Hotel

Portsmouth Royal Beach Hotel

Preston (12 miles) Park Hall Hotel

Preston (8 miles) Garstang Country Hotel and Golf Club

Reading (4 miles) Calcot Hotel

Reigate, Gatwick (8 miles) Reigate Manor Hotel

Richmond Kings Head Hotel

Rochdale Broadfield Hotel

Salisbury Red Lion Hotel

Scottish Highlands, Crianlarich Crainlarich Hotel

Selkirk Philipburn Country House Hotel 

Shaftesbury Royal Chase Hotel

Sheffield Cutlers Hotel

South Shields Sea Hotel

Southampton Chilworth Manor Hotel

Southampton (8 miles) Forest Lodge

Southport Royal Clifton Hotel & Spa

St Annes Glendower Hotel

St Austell Cliff Head hotel

St. Andrews Scores Hotel

Stafford Tillington Hall Hotel

Stevenage Roebuck Inn

Stockton-on-Tees (3 miles) Parkmore Hotel & Leisure Club

Stoke on Trent Stoke East

Stoke on Trent (6 miles) Manor House Hotel

Stratford upon Avon Grosvenor Hotel

Strathaven, East Kilbride (7 miles) Strathaven Hotel

Sunderland Roker Hotel

Swaffham, Kings Lynn (14 miles) George Hotel

Swansea Aberavon Beach Hotel

Tamworth Appleby Park Hotel

Taunton, Ilminster Shrubbery Hotel

Telford (4 miles), Ironbridge Valley Hotel

Tiverton Tiverton Hotel

Tonbridge Rose and Crown Hotel

Torquay Livermead Cliff Hotel

Wakefield Hotel St Pierre

Warrington Fir Grove Hotel & Restaurant

Welwyn Garden City Homestead Court Hotel

Weybridge Ship Hotel

Weymouth Hotel Rembrandt

Widnes Everglades Park Hotel

Wigan Lancashire Manor

Worksop Lion Hotel

Wrexham, Chester (15 miles) Cross Lanes Hotel

York York Pavilion Hotel

York (City Centre) Kilima Hotel

York (City Centre) Monkbar Hotel



Een selectie van 290 kwaliteitsvolle hotels en Inns
doorheen Engeland, Schotland en Wales.
De Inns waren meestal oude postkoetshaltes, waar u nu
nog steeds die enige sfeer van weleer kan opsnuiven.
Alle hotels zijn minstens 3 sterren en variëren van klein
en gezellig tot grotere stadshotels en zelfs unieke land-
huizen.

U kan zelf voor afreis uw ideale reisroute uitstippelen en
kiest in functie hiervan uw verblijven in Inns of Hotels
(eventueel te combineren met gezellige B&B's).
In de overzichtslijst vindt u de steden, naam van de Inn of
het Hotel en de categorie.
B (bronze) staat voor Inn.
De hotels zijn onderverdeeld in 4 categorieën, volgens
luxe en ligging:
B (bronze), S (silver), G (gold), P (platinum). 

Kies uw verblijven uit de lijst en BelcoTravel & Tours
zorgt ervoor dat alle reserveringen vooraf gemaakt en
bevestigd zijn. Pér gereserveerde Inn of Hotel ontvangt u
dan een voucher.
U verblijft steeds in kamer met Engels of Schots of Welsh
ontbijt, behalve in Londen waar meestal een continentaal
ontbijt aangeboden wordt.
Zorgeloos op reis dus!

T H E  H O T E L  &  I N N  C O L L E C T I O N





Honderden guesthouses, privéwoningen en boerderijen,
verspreid over Engeland, Schotland en Wales. 
Proef van de befaamde Britse gastvrijheid!

U stippelt voor afreis uw reisroute uit en kiest in functie
hiervan uw verblijven in B&B' s (zonder problemen te
combineren met een verblijf in hotel, Inn of kasteel).
Uiteraard kan uw reisagent u hierbij goede raad geven.
De reserveringen worden door BelcoTravel & Tours
vooraf gemaakt én bevestigd.
Zorgeloos op reis dus!
U verblijft steeds in een kamer met Engels, Welsh of
Schots ontbijt, behalve de B&B's in Londen en omgeving,
waar u een continentaal ontbijt aangeboden wordt.

Wij delen de B&B's onder in 3 categorieën, elk met hun
eigen comfort en tarief:

Bronze (B): Eenvoudig. Wij kozen uitsluitend B&B' s met
eigen badkamer en toilet.
Silver (S): Luxueuzer, steeds met eigen badkamer en toilet.
Gold (G): Luxe, meestal prachtige ligging en steeds met
eigen badkamer en toilet.

T H E  B E D  &  B R E A K FA S T  C O L L E C T I O N







Island Skye



ALGEMENE VOORWAARDEN
1. INSCHRIJVING
De inschrijving voor een reis kan enkel gebeuren door het ondertekenen van een inschrijvingsdocument en
het betalen van het voorschot voorzien in artikel 3.1 in handen van een bemiddeld reisbureau. Dit reisbu-
reau moet houder zijn van een vergunning, verleend door Toerisme Vlaanderen. BelcoTravel & Tours neemt
geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie en /of boeking verricht door zogenaamde "reisconsulen-
ten" of anderen die zich als reisagent voordoen, zonder daartoe de nodige vergunningen te bezitten. Wij
raden onze reizigers aan zich te vergewissen of zij wel degelijk met een erkende reisagent te maken hebben.
Door deze inschrijving aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene voorwaarden en erkent hij dat hij er
kennis heeft van genomen.
2. PRIJS VAN DE REIS
De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in het reisdocument. Behoudens andersluidende bepaling
gelden de prijzen per persoon. Eventuele toeslagen voor bad of douche, voor een éénpersoonskamer,
dranken, enz. zijn niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen worden ter goeder trouw berekend op de basis
van de tarieven, bijdragen, taksen, brandstofprijzen en wisselkoersen zoals die bekend waren op
28/10/2014. Elke stijging van één van deze elementen kan BelcoTravel & Tours verplichten zijn prijzen aan
te passen. Indien de verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de reiziger zijn contract
opzeggen zonder kosten. In dit geval heeft hij recht op de terugbetaling van alle bedragen die aan
BelcoTravel & Tours werden betaald, op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk is gebeurd binnen de 10
dagen na de mededeling van de prijsverhoging. Na het verstrijken van deze termijn, wordt artikel 4 betref-
fende de annulering door de reiziger van toepassing.
3. BETALING VAN DE REISSOM
- voorschot: bij het ondertekenen van het inschrijvingsdocument, dient de reiziger een voorschot van 1/3
van de totale reissom te betalen in handen van het bemiddelend reisbureau met een minimum van 80 euro.
- saldo van de reissom: de reissom moet, na aftrek van het voorschot, betaald worden ten laatste 1 maand
voor vertrekdatum.
- boekt de reiziger minder dan een maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
4. ANNULATIE DOOR REIZIGER
De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren. De annulering moet zo vlug
mogelijk schriftelijk aan het reisbureau worden meegedeeld. De datum waarop de vraag tot annulering de
reisorganisator bereikt, is bepalend voor het berekenen van de annuleringskosten. Deze zijn steeds integraal
verschuldigd. Deze kosten werden gedetailleerd weergegeven onder rubrieken prijsberekeningen.
Indien de kosten van BelcoTravel & Tours hoger zijn dan vermelde, zullen deze kosten aan de klant aan-
gerekend worden.
Na uitschrijven van vliegtuigtickets of tickets bootvervoer, bedragen de annuleringskosten hiervoor 100%.
5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Waar enigszins mogelijk, worden wijzigingen aan een inschrijving aanvaard, mits betaling van volgende
administratiekosten: 15 euro per persoon of zo hoger, de werkelijke kost.
6. ANNULATIE VAN DE REIS OF WIJZIGINGEN AAN DE REIS DOOR BELCOTRAVEL
Belcotravel & Tours behoudt zich het recht voor het contract, geheel of gedeeltelijk op te zeggen of de reis
te wijzigen. En dit zonder enige vergoeding wanneer zich, voor of tijdens de uitvoering ervan uitzonderlijke
omstandigheden voordoen die Belcotravel niet kon kennen bij het afsluiten van de overeenkomst en die,
indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde redenen waren om die overeenkomst niet te
sluiten. (oorlog, natuurramp, epidemie, slechte weersomstandigheden, contractbreuk vanwege de hoteluit-
bater, plotse of wilde staking, …). Het gestorte voorschot zal geheel of gedeeltelijk kunnen weerhouden
worden ten titel van schadeloosstelling voor het werk en de gemaakte kosten. BelcoTravel & Tours
behoudt zich ook nog het recht voor tot opzegging zonder vergoeding, wanneer een reis niet kan doorgaan
bij gebrek aan voldoende deelnemers. In dit geval moet de deelnemer, via het bemiddelde reisbureau, min-
stens veertien dagen voor de voorziene vertrekdatum worden verwittigd en tevens zal Belcotravel & Tours
onmiddellijk terugbetaling doen van alle ontvangen voorschotten. 
7. ERRATA EN RECHTZETTINGEN
BelcoTravel & Tours behoudt zich het recht voor op haar facturen en documenten elke fout te verbeteren
die zij mocht opmerken na de uitgave van de brochure en dit tot 2 weken voor de vertrekdatum.

8. KLACHTEN
Mocht niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van BelcoTravel & Tours een reiziger toch een
klacht in te dienen hebben, dan moet deze klacht tijdens de reis ingediend worden bij de reisleid(st)er of de
host(ess) zo deze laatste de reis niet meemaakt; wordt de klacht ingediend bij de bestuurder of bij de plaat-
selijke vertegenwoordiger die zich dan zal inspannen om een oplossing voor het probleem te vinden. De
reiziger is ertoe gehouden aan te tonen dat hij ter plaatse alle mogelijke stappen ondernomen heeft om een
oplossing voor het probleem te vinden. Mocht de gevonden oplossing de reiziger niet bevredigen, dan moet
hij zijn klacht schriftelijk indienen bij het bemiddelend reisbureau, samen met alle nodige bewijsstukken en
dit binnen de dertig dagen na terugkeer in België. Elke andere klacht wordt als onbestaand en nietig
beschouwd.
9. VERANTWOORDELIJKHEID
- verantwoordelijkheid van BelcoTravel & Tours: BelcoTravel & Tours is aansprakelijk voor alle schade die
de reiziger oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet naleving van zijn verplichtingen als organisator, zoals
deze uit het contract of uit de o.r.c. voortvloeien, tenzij hij bewijst als een naarstige organisator te hebben
gehandeld. De schadevergoeding wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van o.r.c. alle gegevens in
deze gids ter goeder trouw verzameld maar zijn volledig vrijblijvend. Een klaarblijkelijke materiële vergiss-
ing kan BelcoTravel & Tours derhalve niet binden. Hij kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor ver-
wondingen of schade opgelopen door één of meerdere deelnemers wanneer deze verwonding of schade niet
wordt veroorzaakt door een tekortkoming van zijnentwege. BelcoTravel & Tours kan niet aansprakelijk
worden gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, geld inbegrepen. De verantwo-
ordelijkheid van de vervoeronderneming en van het hotel worden bepaald door internationale overeenkom-
sten en de wet.
- verantwoordelijkheid van de reiziger: vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan
derden, vervoermiddelen, hotel, etc. valt ten zijnen laste. De reiziger zal ervoor zorgen dat zijn persoon, zijn
persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen
opgelegde voorwaarden inzake tolgrensfaciliteiten, formaliteiten van sanitaire en financiële aard, het poli-
tiereglement en andere bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. BelcoTravel &
Tours neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken
van de nodige documenten, of de niet-naleving van zijn verplichtingen van de reissom.
Voor bestemmingen Engeland, Ierland en Schotland volstaat het voor Belgen in het bezit te zijn van een
geldige Belgische identiteitskaart. Kinderen moeten in het bezit zijn van een geldig Belgisch identiteitsbe-
wijs mét pasfoto! Niet-Belgen, contacteren best betreffende ambassade.
10. UITSLUITING
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt in het gedrang gebracht
of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uit-
gesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijner laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of
gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.
11. ALLERLEI
- opstapplaats: een reiziger moet zich, met zijn bagage, op de opstapplaats aanbieden op het uur en plaats
aangeduid op de reisdocumenten. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en
kosten die voortspruiten uit de niet-naleving van deze regel.
- programma: de door BelcoTravel & Tours verstrekte inlichtingen werden bij de betrouwbaarste bronnen
ingewonnen en te goeder trouw meegedeeld. BelcoTravel & Tours is niet aansprakelijk voor materiële ver-
gissingen noch voor de omstandigheden die buiten zijn controle vallen. Hij wijst alle aansprakelijkheid af
voor allerlei inlichtingen die door derden als documentatie worden verschaft.
12. VERZEKERINGEN
De programma's van Belcotravel in de brochure BelcoTravel & Tours 2015, bevatten geen verzekeringen.
We raden de deelnemers aan een degelijke annulerings -en bijstandsverzekering aan te gaan bij reservering.
13. Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
van 01/04/1997, is de licentiehouder 5745 door De Europese verzekerd om in geval van financieel onver-
mogen zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. De garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse
Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.

INFO EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
In de overnachtingen zijn nooit begrepen: transport naar en van bestemming, huurwagen, brandstof huurwagen of eigen wagen, excursies, transfers, dranken, per-
soonlijke uitgaven, andere maaltijden dan vermeld, eventuele fooien, verzekeringen,…

Wij raden sterk aan een goede reisverzekering aan te gaan bij uw reisagent!

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 80 euro per dossier (behalve zo anders vermeld bij de reservering)
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis: 25% van de totale reissom
Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis: 50% van de totale reissom
Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor afreis: 75% van de totale reissom
Vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de totale reissom
No show: 100% van de totale reissom

Enkele kasteelhotels vragen een verhoogde annuleringskost. Bij reservering zal deze u meegedeeld worden.

Na uitschrijven van vliegtuigtickets, ferrytickets en tickets Military Tattoo bedragen de annuleringskosten steeds 100% !
Wijzigingskosten:
Bij wijziging door de reiziger zal steeds de werkelijke kostprijs in rekening gebracht worden.



ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN
DE VZW GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorgan-
isatie en reisbemiddeling.
Artikel 2: PROMOTIE
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisa-
tie en reisbemiddeling.
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben
uitgegeven, tenzij: 
• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van
de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een
gedeelte van zijn reispromotie schrappen.
Artikel 3: INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. Vóór het sluiten van het contract tot de reisorganisatie of tot de reisbemiddeling aan de reizigers
schriftelijk mede te delen:
• de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheids-
zorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden
kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of con-
sulaat (aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
• informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
• de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te
verstrekken:
• dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reizigers in te nemen plaats;
• naam, adres, telefoon-, faxnummer -en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van
de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reizigers bij moeilijkheden kun-
nen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisator;
• voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks con-
tact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten
contract.
Artikel 4: INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER
De reiziger met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uit-
drukkelijk gevraagd worden of de redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de
reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorgani-
sator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5: TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de
reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot de reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens
de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen
uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet
werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6: DE PRIJS
1. De in het contract overeen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is
voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een
wijziging in: • de op de reis toegepaste wisselkoersen van 28/10/2014 en/of

• de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten op 28/10/2014 en/of 
• de voor bepaalde diensten verschuldigde heffing en belastingen

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven
tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen
die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging van 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder ver-
goeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die
hij aan de reisorganisator heeft betaald.
Artikel 7: BETALING VAN DE REISSOM
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon,
als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzonder reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te beta-
len die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de
overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbons anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs
uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke
reisbevestiging en /of reisdocumenten bezorgd worden.
Artikel 8: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen
aan alle voorwaarden van het contract tot de reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de
reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van
de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten
aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10: WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uit-
gevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op
de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten,
tenzij hij de door reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en ik elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator
van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te
worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden
meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS
1.Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de
reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
• ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij
een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is,
moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
• Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het
niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
• de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig
voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn
en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
• de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht
wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die
zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12: GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft,
niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger
schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke rede-
nen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen
dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Artikel 13: VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract
verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator
en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald wor-
den in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de
reis bedragen.
Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs
mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn
uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht
van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor deze daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, han-
delend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen
dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of
beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn
aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt
tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden
en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16: KLACHTENREGELING
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter
plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of
een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte recht-
streeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter
plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij
de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een
klacht indienen.
Artikel 17: VERZOENINGSPROCEDURE
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de
betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vra-
gen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een
'overeenkomst tot verzoening' bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of
afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald,
zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener
daarna het contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 18: ARBITRAGE OF RECHTBANK
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de
keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de
Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1.250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10
kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te
weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1.250
euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3.Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart
nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door rechtbanken beslecht worden.
4. 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 het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: clv.gr@skynet.be
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