Isle of Mull
3 dagen/2 nachten

(c) David Schadwick, P.Tomkins-VisitScotland-Scottish Viewpoint
Isle of Mull is het op één na grootste eiland van de Inner Hebrides en het derde grootste eiland van
Schotland. De hoofdstad is Tobermory. Op het eiland vindt u heel wat bezienswaardigheden zoals Duart
Castle dat momenteel weer bewoond is maar in de zomer open is voor publiek, het kerkje van Kilninian,
Torosay Castle, het kleine monumentale kerje van Lochdon, de ruïnes van Pennygown Chapel en het Mull
Museum waar u alles te weten komt over de geschiedenis van Mull. Mull is gemakkelijk en snel te bereiken
met de ferry uit Oban op het vasteland. Op Mull vindt u een heel afwisselend landschap met steile kliffen,
witte zandstranden, ruige heidegronden, mooie uitgestrekte meren en hoge heuvels en bergen met Ben More
als hoogste(966m). Eén ding is zeker, op Isle of Mull zal u zich zeker niet vervelen !
Vertrek: Elke dag van de week mogelijk.
Gelieve uw ferryvoorkeur door te geven bij boeking.
Dag 1: Ferry van Oban naar Craignure(Mull). Er zijn ferry´s tussen 07.00u en 18.00u.
Dag 1-3: Twee overnachtingen op Isle of Mull.
Dag 3: Ferry van Craignure(Mull) naar Oban. Er zijn ferry´s tussen 08.00u en 19.00u.
Gelieve voorkeur afreisuur door te geven bij de reservering.
B&B/Guesthouses
Ardness B&B in Bunessan, Ardbeg House in Dervaig, Staffa House B&B in Fionnphort of Fairways lodge
B&B in Tobermory of vergelijkbaar.
Hotels
Western Isles Hotel, Tobermory Hotel in Tobermory of Isle of Mull Hotel in Craignure
Transport
Vervoer naar Schotland
Prijs 2020 per persoon voor 2 nachten inclusief ontbijt & lokale ferry´s GBMUBB/GBMUHO
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Schotland/Mull.htm .
Inbegrepen: 2 overnachtingen in logementsvorm van uw keuze, Schots ontbijt, ferry´s Oban-Craignure-Oban
voor 1 wagen en 2 volwassenen, een documentatiemap, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar Oban en op Mull, andere maaltijden, persoonlijke uitgaven en verzekeringen.

1/2

Isle of Mull in B+B
Isle of Mull in 3* Hotels
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