Zeecruise Ierland, Schotland & Engeland.
15 daagse cruise met :Costa Favolosa

Wanneer: 27 aug tot 10 september 2023
Vertrekplaats: IJmuiden

IJmuiden
IJmuiden is een havenstad in de Nederlandse
provincie Noord-Holland en is de grootste vissershaven
van Nederland. Voorheen diende de ferry door de sluizen
van IJmuiden en het Noordzeekanaal te varen om af te meren
in het Amsterdamse Havengebied. IJmuiden is rijk aan
bezienswaardigheden. Zo vindt u er onder andere de
staalfabriek Tata Steel, het Bunker Museum IJmuiden (met
een uitgebreide expositie over IJmuiden in WOII), en twee
vuurtorens die samen een lichtenlijn vormen voor schepen die

over de IJgeul willen varen. De vuurtorens zijn de Hoge vuurtoren van IJmuiden en de Lage
vuurtoren van IJmuiden. Veel toeristen bezoeken IJmuiden vanwege het Noordzeekanaal, het
aantrekkelijke grote strand en de immense constructies van het sluizencomplex.

Newcastle
De belangrijkste stad van Northumberland is de
havenstad Newcastle, met Gateshead samengegroeid tot één
grote agglomeratie aan de monding van de rivier
de Tyne. Newcastle bezit onder meer één van de grootste
overdekte winkel- en uitgaanscentra ter wereld, MetroCentre.
Naast de geweldige winkelmogelijkheden
beschikt Newcastle ook over meerdere indrukwekkende
bezienswaardigheden, zoals de Millenium Bridge (een moderne
voetgangers- en fietsbrug over de rivier de Tyne) waar u een
heerlijke wandeling kunt maken, de Grainger Market (een
overdekte markt in een historisch pand, midden in het centrum), St. James Park (het stadion
van Newcastle United Football Club), The Castle Keep (een kasteel in het centrum
van Newacastle) en bijvoorbeeld de kathedraal Saint Nicholas. Grey Street is volgens veel
inwoners van Newcastle de mooiste straat van de stad. De straat staat bekend om de
Gregoriaanse architectuur en is aangelegd in 1830. Eén van de eyecatchers is het Theater Royale.
De straat loopt langzaam omhoog en u loopt er ongetwijfeld een keer overheen!
Newhaven
Newhaven, een havenstadje gelegen in East Sussex in
Engeland. Ontdek hier prachtige landschappen tijdens een
wandeling langs de Riverside Park met uitzicht op West
Beach. Ook kun je een unieke wandeling maken langs een
van de twee havens, waarbij je mooie woonboten ziet. Of
hou je liever van een culinair uitje? Beleef dan al het
lekkers wat Newhaven te bieden heeft in zijn heerlijke
restaurants en cafés. Ook heeft dit stadje vele pubs die je
kunt bezoeken. Ben jij een echte fan van de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog? Breng dan een bezoek
aan Newhaven Fort, de grootste defensielinie in Sussex.
Newhaven heeft voor ieder wat wils!
Invergordon
Invergordon is een dorp in de Schotse council Highland in het
Lieutenancy area Ross and Cromarty. Invergordon wordt
bediend door een spoorwegstation op de Far North Line. Het
Schotse dorp wordt omringd door oude kloosters, schilderachtige
berglandschappen en imposante kastelen. Zo kunt u een bezoek
brengen aan het fantastisch gelegen 13e eeuwse Urquhart
Castle. Bovendien heeft u de kans om op zoek te gaan naar het
mysterieuze monster van Loch Ness! Het uitgestrekte meer kent
een immense diepte van ruim 220 meter, wie weet wat er dus nog
meer op de bodem leeft… Invergordon is gelegen midden in
de Highlands en is een inspiratiebron van vele dichters, met zijn ruwe en grootse
landschappen. Schotland staat bekend om haar prachtige natuurschoon, weelderige rotsen, ruige
kustlijn en schitterende steden als Endinbourgh en het moderne Glasgow. Typisch Schots is onder
meer de Schotse doedelzak. De folkloristische muziek van Schotland is geworteld in de Gaelische
of Keltische traditie, terwijl die op de eilanden meer is beïnvloed door de Scandinavische cultuur.
Typische Schotse gerechten zijn o.a. haggis, gemaakt van de maag van een schaap of een
runderdarm. De belangrijkste dranken zijn bier en whisky.

Oban
Aan de Westkust van Schotland vindt u het stadje Oban.
Deze hoofdstad van de West Highlands wordt ookwel
'toegangspoort tot de eilanden' genoemd. Onder andere het
eiland Mull is slechts op een kleine afstand verwijderd
van deze stad. Oban ligt aan de voet van de bergen van
Lorn, deze strekken zich uit van het binnenland tot aan de
kust. Kronkelige straatjes en een pittoreske baai vol met
allerlei verschillende vissersbootjes, jachten en veerboten
kenmerken het stadsbeeld van Oban. Geniet van de rust, de
omgeving, bezienswaardigheden en de vele activiteiten die
de stad te bieden heeft!
Belfast
Belfast is een stad in noordwest Ierland. Belfast ligt aan de
monding van de rivier de Lagan aan de
zeearm Belfast Lough. Via deze zeearm ligt Belfast in
directe verbinding met de Ierse Zee. De stad wordt omringd
door heuvels (Black Mountain en Cavehill). Belfast heeft een
aantal oude gebouwen, waaronder de zetel van Queen’s
University en de City Hall. ’s Werelds grootste droogdok ligt
ook hier, en de grote kranen van de haven kunnen van ver
worden gezien. In dit dok werd de beroemde Titanic
gebouwd. Andere belangrijke historische industrieën zijn het
Ierse linnen en het maken van touw. In de stad bevindt zich
het voetbalstadion Windsor Park, waar het Noord-Iers voetbalelftal en Linfield FC hun
thuiswedstrijden spelen. Andere bezienswaardigheden zijn het Ulster Museum waar u kennis kunt
maken met de Noord-Ierse geschiedenis, het Ulster Folk & Transport Museum, Belfast Castle, de
muurschilderingen die u op straat tegenkomt over de geschillen tussen de katholieken en
protestanten, St. Anne’s Cathedral en Belfast Botanic Gardens & Palm House. U kunt ook een
bezoek aan één of meerdere pubs in Belfast niet overslaan wanneer u in deze heerlijke stad bent!
Cork
Cork is de op een na grootste stad in de Republiek Ierland.
Het is tevens de hoofdstad van het gelijknamige graafschap
en ligt in de provincie Munster, vrijwel aan de zuidkust van het
eiland. Door Cork stroomt de rivier de Lee en het grootste
gedeelte van de stad ligt op een eiland in de monding van
deze rivier. De haven is één van de grootste natuurlijke
havens ter wereld. Cork heeft 2 grote kathedralen: St. Mary’s
Cathedral en St. Finbar’s Cathedral, die absoluut
bezienswaardig zijn. Het moderne Cork Opera House is één
van de weinige in zijn soort in Ierland. Het centrum van de
stad kan zich qua architectuur meten met de Ierse hoofdstad
Dublin en Belfast. De hoofd- en winkelstraat St. Patrick’s Streeft heeft een grote opknapbeurt
gehad die in 2004 werd afgerond. Winkelliefhebbers
kunnen hier hun hart ophalen. Grand Parade, een andere
straat in het centrum, is een brede straat met bomen en
verbindt Patrick Street met South Mall. South Mall ligt aan
de andere kant van het eiland midden in Lee, dat het
centrum vormt.
Harwich
Harwich is een havenstad in Essex, Engeland.
In Harwich Town zijn nog restanten zichtbaar van een
spooremplacement van de tijd dat treinen, beladen met

passagiers, de veerboten op- of aftreden. In het historische Harwich heerst nog steeds de sfeer
van een middeleeuws, zeevarend stadje. De Old Town bevat een rijkdom aan historische
gebouwen die gedomineerd worden door de hoge en lage vuurtoren. Daarnaast
heeft Harwich ook leuke, kleine straatjes en musea zoals het Redoubt fort. Grenzend
aan Harwich ligt Dovercourt, een mooie badplaats in Georgian stijl waar u goede hotels met mooie
zandstranden kunt vinden. Het maritieme erfgoed van Harwich en het schitterende platteland
zorgen samen dat dit deel een aantrekkelijke plaats is voor een ontspannen vakantie! Vanuit
Harwich kunt u tevens gemakkelijk een bezoek brengen aan de hoofdstad van GrootBrittanië, Londen. Met de metro doorkruist u de stad heel gemakkelijk en kunt u in korte tijd veel
van de stad zien. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan The Big Ben, de beroemde en zware luidklok
in de klokkentoren van het paleis van Westminster.
Bremerhaven
Bremerhaven, aan de noordzeekust van Duitsland, ligt
ongeveer 50 kilometer van de stad Bremen verwijderd. Er
heerst een fascinerende sfeer, ook omdat het een
interessante haven is. Het is een jonge stad met veel
bezienswaardigheden, waaronder een mooie zoo met zicht
op zee. Andere bezienswaardigheden zijn het Deutsches
Schiffahrtsmuseum, de in de haven gelegen onderzeeboot
Wilhelm Bauer (ex U 2540), de Bürgermeister-SmidtGedächtniskirche en het Deutsches Auswanderhaus, dat
een overzicht geeft van de emigratie van Duitsers en OostEuropeanen van Bremerhaven naar de Verenigde Staten in
de 19e eeuw. De wetenschappelijke tentoonstelling Klimahaus Bremerhaven 8° Ost biedt
bezoekers de mogelijkheid om een virtuele reis rond de wereld te maken langs de lengtegraad die
ook door Bremen is getrokken. De expositie, gelegen aan de Alter Hafen, biedt veel informatie
over het klimaat en klimaatverandering.
Zeebrugge
Zeebrugge is een belangrijke havenplaats en badplaats aan
de Belgische kust. Vanuit deze geliefde Belgische
badplaats, met onder andere een vismijn en jachthaven, kunt
u eenvoudig het romantische Brugge bezoeken. Deze oude
middeleeuwse stad is bijzonder goed bewaard gebleven. De
sfeervolle Markt met de aanliggende Belforttoren vormt het
centrum van de stad en met de vele gezellige terrasjes kunt u
hier heerlijk vertoeven. Breng daarnaast ook een bezoek aan
het Begijnhof, een van de mooiste plekjes in de stad. Maar
ook in de rest van de stad is er veel te bewonderen: delen van de historische stadsmuur met
poorten, schilderachtige grachten en bruggetjes, oude kerken en fraaie gevels zijn allemaal zeer
goed bewaard gebleven! Een laatste aspect dat Brugge beroemd heeft gemaakt in de loop der
eeuwen is het kantwerk. In het Kantcentrum is niet alleen een museum gevestigd, maar zijn ook
ateliers waar u de kantklossers zelf aan het werk kunt zien. U heeft tevens de mogelijkheid om een
bezoek te brengen aan Gent.
Amsterdam
Amsterdam is een veelzijdige stad met tal van mogelijkheden
voor een weekendje weg! Met een enorme diversiteit aan trendy
en klassieke boetieks, grote warenhuizen en ‘gekke’ winkeltjes
hoeft niemand zich te vervelen in de binnenstad van onze
hoofdstad en tevens de grootste winkelstad van Nederland.
Slenter langs de grachten, maak een tocht met een
rondvaartboot, breng een bezoek aan de Dam met het Koninklijk
Paleis of struin over de drukke levendige markt in de Albert

Cuypstraat. Ook een bezoek aan de vele musea, waaronder het Van Goghmuseum, het
Rijksmuseum en het Anne Frank Huis, behoort tot de mogelijkheden. Als u oog in oog wilt staan
met talloze beroemdheden, breng dan een bezoek aan Madame Tussaud. Voor een dagje uit met
de hele familie is ook de gezellige stadsdierentuin Artis aan te raden! Als u eventjes weg wilt uit de
drukte van deze stad, is het prachtige natuurgebied van het Amsterdamse Bos op steenworp
afstand een goede optie. Voor degene die echt nog even Amsterdam uit willen, zijn er natuurlijk
voldoende leuke steden en attracties in de omgeving, zoals het traditionele Volendam, de
ambachtelijke Zaanse Schans, het prachtige middeleeuwse Muiderslot en het schitterende natuuren recreatiegebied Spaarnwoude.
Schip:

Binnenhutten: zijn voorzien van een badkamer met een bad of douche en toilet. Tevens
beschikken de hutten over airconditioning, TV, telefoon, kluis, minibar (tegen betaling), een ruime
kledingkast en een föhn. De hutten beschikken over twee losse benedenbedden die tot één bed
kunnen worden samengevoegd. Soms is er een 3e en 4e (boven)bed aanwezig. Deze hutten
beschikken niet over een raam of patrijspoort. De hutten liggen aan de binnenkant van het schip.
Buitenhutten: deze hutten hebben dezelfde comfortabele inrichting als bovengenoemde
binnenhutten. Echter de ligging is aan de buitenkant van het schip en zodoende beschikken deze
hutten dus over een patrijspoort of een groot raam.

Reissom:
Binnenhut (14 m2) …. € 1.115,=
Buitenhut (16 m2) …. € 1.315,=
Inclusief:
- verzorging: o.b.v. volpension (ontbijt, lunch, diner)
- havengelden
- Bijdrage SGR
- Calamiteitenfonds en administratiekosten

Exclusief:
- vervoer naar haven IJmuiden
- niet genoemd maaltijden en drankjes
- excursies
- reis- annuleringsverzekering
- Hotel & Bar servicebijdrage € 11,00 per nacht per persoon

Opgeven vóór 23 oktober 2022… i.v.m. vroegboekactie!!!
Mail even naar bondsreizen@ncbd.nl in welke hut wilt u slapen?

Extra informatie:
Inschepingsvereisten Costa Cruises:
Verplicht: Verklaring omtrent zijn of haar vaccinatiestatus. Daarnaast dien je binnen 48
uur voor inscheping op het schip een Antigeentest af laten nemen, natuurlijk met een
negatief testresultaat. Een test bij inscheping in de cruise terminal is niet meer nodig.
Gasten worden toegestaan aan boord indien ze:
• 2 vaccinaties (of 1 dosis Janssen) + 1 booster vaccinatie
• 2 vaccinaties (of 1 dosis Janssen) + hersteld van de ziekte
• 2 vaccinaties
• 1 vaccinatie + hersteld van de ziekte en visa versa
• Hersteld van de ziekte
Iedereen moet creditcard-pas hebben

