Met de PV Wibaut 5-daagse stedentrip Schotland
Van donderdag 16 t/m maandag 20 mei 2019

PV Wibaut
Amsterdam

Ook dit jaar organiseert de Personeelsvereniging een stedentrip voor haar leden. Dit voorjaar heeft de PV
een meerdaagse reis naar Schotland (Edinburgh en Glasgow) in haar programma opgenomen van
donderdag 16 mei t/m maandag 20 mei 2019.
De PV Wibaut biedt haar leden, op basis van voldoende deelname en beschikbaarheid,
onderstaand vijfdaags arrangement aan met vervoer per bus en overtocht per boot naar
Schotland (Edinburgh en Glasgow) aan. In het arrangement is inbegrepen twee
overnachtingen in hotel en twee overnachtingen tijdens bootovertocht en wel in
tweepersoonskamer in hotel/hut aan boord op basis van logies en ontbijt.
De PV biedt tevens de mogelijkheid gebruik te maken van een aantal opties in het ter
plaatse aangeboden programma.
Schotland: Torenhoge bergen, glinsterende lochs, dikke wouden en kilometer na kilometer gouden stranden - de Schotse landschappen
zijn werkelijk adembenemend. Trek door de rollende heuvels en weelderige landbouwland van de Lowlands en rijdt door diepe glens
omringd door de bergen in de Hooglanden. Schotland werd eerder uitgeroepen tot het mooiste land ter wereld. Een subjectief bewering,
natuurlijk, maar na een stedentrip kan je dat zeker onderschrijven. Zelden – of eigenlijk nooit – zie je zoveel pracht in één land.
Schotland (Engels en Schots: Scotland, Schots-Gaelisch: Alba) is een voormalig koninkrijk en constituerend land van het Verenigd
Koninkrijk. Het omvat het noordelijk deel van het eiland Groot-Brittannië en grenst in het zuiden aan Engeland. Schotland kent een eigen
rechtsstelsel, vlag, bankbiljetten en binnenlands bestuur en vormt een constituerend land binnen het Verenigd Koninkrijk. Schotland telt
ruim 5,3 miljoen inwoners. De hoofdstad van Schotland is Edinburgh.
Op 18 september 2014 werd een referendum gehouden dat moest beslissen of Schotland zou deel blijven uitmaken van het Verenigd
Koninkrijk. Van het electoraat stemde 55% tegen afscheiding.
De naam Schotland is afgeleid van de Latijnse naam Scoti die door de Romeinen gebruikt werd om de Gaelische bevolking in wat nu
Schotland en Ierland heet aan te duiden ter onderscheid van de Picten. De Scoti wisten hun macht in het huidige Schotland uit te breiden
en vermengden zich met de Pictische bevolking. Vanaf de elfde eeuw werd de term 'Scotia' gebruikt voor Schotland ten noorden van de
rivier de Forth. Vanaf de late middeleeuwen kreeg de term zijn huidige betekenis.
Flower of Scotland wordt vaak beschouwd als het volkslied van Schotland en wordt gespeeld bij bijvoorbeeld voetbal- en rugbywedstrijden
waarin het nationale team speelt. Scotland the Brave wordt gebruikt voor het Schotse team bij de Gemenebestspelen. Sinds Schotland een
eigen Parlement heeft, is er een bredere discussie ontstaan. Andere kandidaten voor het volkslied zijn: Highland Cathedral, Scots Wha Hae
en A Man's A Man for A' That.
De Lieutenancy areas van Schotland zijn de gebieden waarin Schotland is verdeeld voor ceremoniële doeleinden. Zij stemmen ongeveer
- maar niet helemaal - overeen met de historische graafschappen. Daarnaast is de naam nog in gebruik voor een gebiedscommissie van de
Highland Council. De steden Aberdeen, Dundee, Edinburgh en Glasgow hebben een oud recht om zelf hun Lord Lieutenant te kiezen, die
dan Lord Provost wordt genoemd en optreedt als burgemeester (bron: internet).







Het aangeboden programma is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. De (reis)organisatie
kan besluiten enkele onderdelen (ter plaatse) aan te passen.
De genoemde vaartijden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van toepassing zijnde
tariefklasse en van schemawijzigingen.
Aan boord van de Ferry maatschappij (DFDS) heeft de PV een aantal hutten in optie zoals diverse
binnenhutten en zeezichthutten en met of voorzien van stapelbed dan wel tweepersoonsbed (1,40m);
echter hierbij geldt op basis van beschikbaarheid tijdens vaartocht.
Na boeking van de reis bij de Ferry maatschappij (DFDS) worden de definitieve prijs en data bekend
gemaakt. Genoemde tijden zijn lokale tijden.

De genoemde prijzen zijn geldig/beschikbaar tot 08 april 2019.
De PV organiseert jaarlijks meerdaagse (groeps)activiteiten (meestal in het voor- en/of najaar) voor haar leden. De
insteek van een meerdaagse (groeps)activiteit is de PV-leden te laten kennismaken met een land, een streek of een stad.
Bevalt de reis dan kun je later dezelfde reis samen met familie of vrienden als vakantie boeken. Het voordeel is dat je dan
al enige kennis en ervaring hebt van de verschillende plaatselijke mogelijkheden. De PV stelt voor haar leden een
afwisselend programma samen welke geschikt zijn voor groepen. Met de aanvullende opties en door de vrij besteedbare
uren (dagdelen) wil de PV enigszins aan individuele wensen tegemoet komen.
Bij meerdaagse activiteiten naar het buitenland wijst de PV er op, dat alle deelnemers te maken hebben met de
buitenlandse keuken (zoals b.v. Engelse, Franse, Duitse of zoals hierbij de Schotse keuken). De maaltijden zijn netjes
verzorgd, maar smaken verschillen. Vaak is de hoeveelheid groente minimaal. De buitenlandse keuken is doorgaans niet
vergelijkbaar met de Nederlandse of de Duitse keuken. Uiteraard heeft dit ook weer te maken met de charme van het
land, waar men tijdens de buitenlandse reis mee kennis maakt.

Nieuwsgierig geworden en spreekt deze opzet je aan, geef je dan snel op.
Inschrijven kan via de PV Wibaut tot uiterlijk 08 april 2019.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Programma (globaal)
De dagen zijn geheel vrij in te delen, maar het is ook mogelijk gebruik te maken van de door de PV
aangeboden uitstapjes. De PV biedt op dag 3 en 4 een optie (exclusief consumpties) aan welke gelijktijdig
bij de aanmelding geboekt en betaald moet worden.
Momenteel is over de meerdaagse reis naar Schotland (Edinburgh en Glasgow) het volgende bekend:

Dag 1: donderdag 16 mei – Overtocht IJmuiden - Newcastle
15.30 uur: Vertrek per touringcar vanaf Amsterdam (opstaplocatie Amstelstation).
16.15 uur: Verwachte aankomst IJmuiden. Inchecken en inschepen voor de nachtovertocht naar Newcastle.
17.30 uur: Afvaart vanaf IJmuiden. Aan boord wordt door PV een dinerbuffet aangeboden.
We reizen per luxe touringcar naar de boot en naar de verschillende steden in Schotland. Echter in alle
gevallen geldt:
Zorg dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent (ongeveer 30 minuten) voor vertrektijd van de bus.
Voorwaarden busmaatschappij: U dient altijd ruimschoots voor de aangegeven tijd op het opstappunt aanwezig te zijn. Ook de bagage
moet ook nog in de bagageruimte van de bus gestopt worden. Wanneer u door een bepaalde reden niet op tijd op de opstapplaats kunt
zijn, dient u direct contact op te nemen met uw contactpersoon. Onze bussen wachten niet op laatkomers.

Dag 2: vrijdag 17 mei – Bezoek Edinburgh
08.00 uur: Ontbijtbuffet aan boord.
09.00 uur: Aankomst in de haven van Newcastle. Na ontscheping vervolgen we
onze reis naar Edinburgh via een prachtige route langs de kust van
Northumberland. U vindt hier diverse burchten en kastelen, waarvan Alnwick
Castle, decor voor de eerste twee Harry-Potter-films, de bekendste is.
Aan het begin van de middag zullen we arriveren in de Schotse hoofdstad
Edinburgh. De middag kunt u naar eigen inzicht besteden in Edinburgh.
18.00 uur: Transfer naar het hotel. Vervolgens inchecken en kamerverdeling.
Diner op eigen gelegenheid. Rest van de avond naar eigen inzicht te besteden.

Dag 3: zaterdag 18 mei – Bezoek Glasgow
De gehele vrijdag is vrij te besteden en biedt de PV de mogelijkheid voor busvervoer naar de stad Glasgow.
Optie 1: Na het ontbijt vertrekken we per touringcar naar Glasgow. Bij
aankomst is het mogelijk om een korte stadsrondrit door Glasgow te maken,
de grootste Metropool van Schotland. Beleef in deze stad de culturele en
kunstzinnige rijkdom en laat u door deze voormalige cultuurhoofdstad
betoveren.
In de avond biedt de PV de deelnemers in Glasgow nog een diner aan.
Na afloop van diner reiden we weer terug naar ons hotel in Edinburgh.
Rest van de avond naar eigen inzicht te besteden.

Dag 4: zondag 19 mei – Bezoek Falkirk Wheel en overtocht
08.00 uur: na het ontbijt uitchecken en wordt de bagage in de bus geladen.
De zaterdagochtend is vrij te besteden en kan ‘s morgens nog een bezoek
gebracht worden aan Edinburgh.
Verder biedt de PV de mogelijkheid voor in de ochtend nog een bezoek aan een
unieke scheepslift, waarbij d.m.v. een roterend wiel een binnen luttele minuten
een hoogte van 35 meter wordt overbrugd! Deze scheepslift is uniek in de
wereld en wordt beschouwd als een technisch hoogstandje.
Daarnaast is het informatiecentrum een bezoek zeker waard!
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Optie 2: U kunt dit zelf ervaren d.m.v. een 50-minuten-durende boottocht.
Een erg leuke excursie voor de laatste ochtend.
12.00 uur: Aanvang terugreis vanuit Falkirk.
15.30 uur: Aankomst in de haven van Newcastle.
Inchecken en inschepen voor de nachtovertocht naar IJmuiden.
17.00 uur: Afvaart vanaf Newcastle. Aan boord wordt door PV een dinerbuffet aangeboden.

Dag 5: maandag 20 mei – Aankomst Nederland
08.00 uur
09.30 uur
10.30 uur

: Ontbijtbuffet aan boord.
: Aankomst in de haven van IJmuiden. Na ontscheping vervolg terugreis.
: Verwachte terugkomst in Amsterdam (opstaplocatie Amstelstation).

DFDS Seaways
Zodra u aan boord stapt begint het avontuur. U stapt in een compleet andere wereld! Op het
water vind u niet alleen een comfortabele hut, u vindt er ook alles voor een
geweldige avond uit.
Aan boord vindt u verschillende restaurants met de meest uiteenlopende
gerechten, diverse bars, een nachtclub met live muziek en entertainment,
een casino en een taxfree-shop.
U overnacht aan boord in comfortabele tweepersoonshutten met bed. Alle hutten beschikken over
douche en toilet. De volgende ochtend geniet u, met de haven in zicht, van een uitgebreid
ontbijtbuffet. Touringcar en chauffeur gaan mee aan boord.

Het Haymarket Hub Hotel ***
Het verblijf in dit hotel is van dag 2 t/m dag 4 – 2 nachten – o.b.v. logies en ontbijt

Haymarket Hub Hotel ligt direct tegenover het treinstation Haymarket, op 15 minuten lopen van het kasteel van Edinburgh en de populaire
winkelstraat Princes Street. Er is gratis WiFi in het hele gebouw. De kamers zijn compact en hebben een koele, moderne inrichting met een
houten vloer en een eigen badkamer. Tot de faciliteiten behoren onder meer airconditioning, een kluisje, een tv en een haardroger. Elke
kamer heeft een Handy-telefoon met gratis lokale en internationale gesprekken. Deze mobiele telefoon kan ook buiten de accommodatie
worden gebruikt en beschikt over lokale informatie en kaarten. De receptie van Haymarket Hub Hotel in Edinburgh is 24 uur per dag
geopend. Voorzieningen zijn een sleutelpasje en beveiligingscamera's. Op slechts 8 minuten rijden van het gebouw ligt de dierentuin
Edinburgh Zoo, waar u onder andere panda's, stokstaartjes, luipaarden en leeuwen kunt zien. Het natuurpark Pentland Hills ligt op minder
dan 20 minuten rijden van het Haymarket Hub Hotel.

Houd voor overdag wel rekening met lunch, diners, drinken en consumpties deze zijn voor eigen rekening en
niet bij de reis inbegrepen! Tijdens de beide vaartochten biedt de PV de deelnemers een dinerbuffet aan.
Inbegrepen bij stedentrip:





Tijdens overtocht per ferry DFDS op heen- en terugtocht: overnachting in hut, ontbijt in ochtend, dinerbuffet namens PV aangeboden
Tijdens verblijf in hotel: overnachting op basis van logies/ontbijt
Vervoer per touringcar op heen- en terugreis naar/vanaf Newcastle (ferry DFDS)
Lokaal vervoer per touringcar naar/van Schotland (Edinburgh en Falkirk)

Aanmelding en kosten
De vijfdaagse stedentrip per bus en met overtocht per boot naar Schotland (Edinburgh en Glasgow) is
inclusief vier overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoonskamer/hut. De PV biedt tijdens de
beide vaartochten (op heen- en terugreis) een dinerbuffet aan waarbij de consumpties wel voor eigen
rekening zijn.
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890
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Aan de kassa kost de vijfdaagse stedentrip arrangement per bus en met overtocht per boot naar ‘Schotland’
normaal € 440,00 per persoon (op basis van vier overnachtingen logies/ontbijt en in tweepersoonskamer in
hotel/hut aan boord en op basis van beschikbaarheid).
De toeslag voor één persoon bedraagt € 190,00 euro (op basis van vier overnachtingen logies/ontbijt en
in éénpersoonskamer in hotel/hut aan boord en op basis van beschikbaarheid).
De personeelsvereniging Wibaut biedt deze vijfdaagse stedentrip arrangement per bus en met overtocht per
boot naar ‘Schotland’ aan de medewerkers van de Gemeente Amsterdam aan voor slechts € 390,00 euro
per medewerker en voor je partner/introducé slechts € 410,00 euro (maximaal twee, op basis van vier
overnachtingen logies/ontbijt en in tweepersoonskamer hotel/binnen hut en op basis van beschikbaarheid).
Ben je WEL lid van de PV Wibaut en heb je de jaarcontributie 2019 vóór 01maart jl. aan de PV Wibaut
betaald dan geniet je van een ledenkorting voor het vijfdaagse stedentrip arrangement per bus en met
overtocht per boot naar ‘Schotland’ en betaal je als PV lid vanaf € 360,00 euro per PV-lid en voor je
partner/introducé vanaf € 370,00 euro (maximaal twee, op basis van vier overnachtingen logies/ontbijt en
in tweepersoonskamer in hotel/afhankelijk keuze type hut aan boord en op basis van beschikbaarheid).
Ben je GEEN lid van de PV Wibaut maar WEL lid van de samenwerkende PV’s dan krijg je een
PV korting voor het vijfdaagse stedentrip arrangement per bus en met overtocht per boot naar ‘Schotland’
dan betaal je als samenwerkend PV-lid slechts € 380,00 euro per PV-lid en voor je partner/introducé slechts
€ 400,00 euro (maximaal twee, op basis van vier overnachtingen logies/ontbijt en in tweepersoonskamer in
hotel/binnen hut aan boord en op basis van beschikbaarheid).
Het geld moet je op bankrekening NL 23 INGB 0004 9095 52 t.n.v. PV Wibaut te Amsterdam overmaken
onder vermelding van je organisatiecode, persoonsnummer en Schotland 2019 en (eventueel) opties.
Wil je meegaan met de stedentrip naar Schotland van 16 t/m 20 mei 2019, geef je dan op via het
inschrijfformulier stedentrip Schotland 2019.
Let op: Bij deze meerdaagse activiteit dient een kopie van geldig reisdocument(en) (ID-kaart of
paspoort) gelijktijdig met insturen van aanvraagformulier als bijlage toegevoegd te zijn.
 Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut. Je Het volledig
ingevulde formulier kun je scannen/mailen naar p.schuitmaker@amsterdam.nl.
 Je bent pas deelnemer als het inschrijfgeld is overgemaakt op bankrekening van de PV Wibaut.
Het aanmeldingsformulier samen met de betaling of de betaling samen met het aanmeldingsformulier moeten
binnen drie dagen compleet/ontvangen zijn.
 Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet verwerkt/behandeld worden.
 Deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst complete aanmelding met kopie geldige reisdocumenten en de
bijbehorende betaling. Zoals altijd op basis van beschikbaarheid en wie het eerst komt die het eerst maalt.
 De inschrijving voor stedentrip Schotland 2019 sluit op 08 april 2019 of zodra de limiet is bereikt.
 De activiteit gaat door bij minimaal 30 deelnemers, er kunnen maximaal 50 deelnemers mee.
 De reiskosten van/naar opstapplaats in Amsterdam Station Amstel zijn voor eigen rekening.

Informatie
Aanvullende informatie of vragen over deze activiteit, bel gerust M 06 52 48 02 18.
Na ontvangst van de betaling ontvang je ongeveer 3 tot 5 dagen voor vertrek stedentrip Schotland voorjaar
2019 de bevestigingsbrief met aanvullende informatie en de boardingpassen.
PV Wibaut
Bestuur
Contactpersoon samenwerkende PV’s:
Peter Schuitmaker
M 06 52 48 02 18
E: p.schuitmaker@amsterdam.nl
Correspondentie adres:
PV Wibaut Amsterdam | Postbus 1104 | 1000 BC Amsterdam |
E: info@pvwibaut.nl | I: www.amsterdam.nl
Doel en missie PV Wibaut:
Het ontmoeten van collega’s staat centraal bij het organiseren van onze activiteiten;
Het is belangrijk dat collega’s elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten;
Onder het genot van een hapje/drankje elkaar persoonlijk kunnen spreken:
En kunnen genieten van een gezellig en luchtig programma.
De PV Wibaut is van mening dat deze methode de onderlinge samenwerking bevordert tussen/met de vele (gemeentelijke) organisaties, onderdelen en afdelingen in de regio Groot-Amsterdam.
De PV staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40530890

