Een ceremonieel huwelijks arrangement in Schotland voor max. 8 personen
met 3 nachten in 4****B&B.
De bruid en bruidegom en hun max. 6 gasten vliegen naar Glasgow waar 2 auto's gehuurd zijn.
Zo mogelijk wordt er een vroege vlucht geboekt, zodat u de hele dag nog tot uw beschikking hebt om een
mooie tocht te maken, een paar bezienswaardigheden te bezoeken of een boottochtje op Loch Lomond te
maken.
De 4**** Bed & Breakfast ligt in het schitterende Loch Lomond gebied omringd door bergen en meren.
Er is een grote tuin met uitzicht op het meer en bankjes in de zon en schaduw om heerlijk te relaxen.
De B&B is helemaal voor u afgehuurd en de slaapkamers en de zitkamer zijn dus voor u alleen.

Er zijn 5x 2 persoonskamers waarvan u er 4 tot uw beschikking hebt, een ideale locatie voor 8 mensen. Ik
ben er zelf vanaf eind dag 2 t/m de morgen van vertrek en verblijf dan 2 nachten in de kleinste kamer.

Omdat u de B&B helemaal tot uw beschikking hebt kunt u met de eigenaar afspreken op welke tijd u 's
morgens gaat genieten van het heerlijk uitgebreide Schotse ontbijt: een sapje, fruit, cornflakes in diverse
smaken, melk, yoghurt, gebakken/gekookte eitje, worstjes, bacon, tomaatje. Geroosterd brood in bruin en
wit en koffie of thee. Maar er zijn ook kaasjes en jam als u het wat lichter wilt.
Wilt u het lekker rustig aan doen, dan kan dat bijv. om 9.30 of later, maar om 8.00 is ook geen probleem.

Op de belangrijke dag (de 2e of 3e dag)
wordt uw gezelschap opgehaald vanaf uw
B&B in een grote verlengde limousine
versierd met linten en voorzien van een bar
met een paar flessen bruisende koele witte
wijn en naar de trouwlocatie gebracht.
Die ligt op ong. 2 uur rijden en we maken er
een prachtige halve dag van. Onderweg
stoppen we 3 x op een schitterende plek waar
u op uw gemak mooie trouwfoto's kunt
maken.
Na ong. 1.5 uur stoppen we in een restaurant aan het idyllische Loch Linnhe, waar we met mooi weer van
thee/koffie met 2 soorten scones/cream/jam gaan genieten op het terras en bij slechter weer is er een
mooie plek in het restaurant gereserveerd, dat dan voor andere gasten gesloten is.
Er is een pier bij en een flink stuk grond, zodat ook hier volop gelegenheid is om foto's te maken.

Het restaurant ligt aan de west kust tussen Fort William en Oban.

Daarna volgt de ceremoniële huwelijksvoltrekking op een eilandje waar een klein particulier kasteeltje
op staat dat zo heel nu en dan opengesteld wordt voor bezoekers en voor huwelijksceremonieën.

U wordt door de eigenaar in zijn eigen bootje (5 personen per keer) overgevaren (ong. 5 minuten). U gaat
eerst door een prachtige boog van wilgentenen en komt via de trap bij de ingang van het kasteel.
De ceremonie vindt plaats In de prachtige woonkamer met een grote houten tafel en stoelen met het
familiewapen, een kroonluchter, open haard en foto's van de geschiedenis.
Het tijdstip van de huwelijksvoltrekking hangt af van de waterstand. Het kan dus zijn dat het pas 's avonds
kan als het nog net licht is.

Als de ceremonie afgelopen is, mag u het hele kasteeltje bekijken zelfs tot aan de open bovenkant met
kantelen.
Ook hier hebt u ruim tijd om uitgebreid foto's te nemen.
Hoe veel romantischer wilt u het hebben?

Na de huwelijksvoltrekking wordt u in de Limousine via een andere route teruggereden naar het dorp waar
u verblijft en waar op 3 minuten loopafstand van uw B&B een feestelijk diner wacht in een traditionele Inn
(herberg) in een aparte ruimte.

Na deze prachtige dag heeft u nog de laatste dag om het gebied rond uw B&B te ontdekken of lekker uit te
slapen en nog heerlijk na te genieten van de afgelopen gebeurtenis.
De terugvlucht wordt op een zo laat mogelijk tijdstip geboekt.

Dit schitterende 4 daagse trouwarrangement kan het hele jaar door voor u geboekt worden behalve op
feestdagen.

Inclusief:


Vlucht voor 8 personen vanaf Nederland naar Glasgow v.v.



Huur van 2 auto's voor 4 personen gedurende 4 dagen.



Alleengebruik tijdens 3 nachten van 4**** B&B vlakbij Loch Lomond.



's Morgens een uitgebreid Schots ontbijt op een tijd, die u bepaalt.



Een verlengde limousine voor 8 personen met chauffeur gedurende 6 - 8 uur en met frisse
mousserende witte wijn voor tijdens de rit.



Thee/koffie met scones/room/jam op het terras of een apart deel binnen in hotel/restaurant aan
Loch Linnhe.



Een klein particulier kasteeltje, waar u overal mag rondkijken en waar de ceremonie plaatsvindt. Er
wordt een boog gemaakt en er staat een boeket op tafel. De tijd dat we op het kasteeltje kunnen
zijn ligt tussen 1 en 2 uur afhankelijk van eb en vloed.



3 gangen huwelijksdiner voor 8 personen, dat u zelf samenstelt uit een ruim aanbod in een apart
zaaltje in restaurant vlak bij uw B&B. Het dessert komt als een buffet, zodat u van al het lekkers wat
kunt proeven.



Begeleiding van ervaren eigenaresse van TravellingWELL.nl vooraf. Alles wordt geboekt en in
Britse ponden betaald en u hoeft alleen het verschuldigde bedrag in euro's over te maken.



Begeleiding van de eigenaresse van TravellingWELL.nl op de dag zelf, zodat alles op rolletjes loopt.
Zij komt op de avond voor uw trouwdag aan in uw B&B, rijdt in haar eigen auto met de limousine
met uw gezelschap mee en vertrekt de volgende ochtend weer. Zij zal tijdens haar verblijf op de
achtergrond aanwezig zijn en u hoeft dus niet bang te zijn, dat zij steeds bij uw groep aanwezig is.
Het is en blijft uw feest met de gasten, die u uitgenodigd heeft.



Zij stelt van te voren samen met u het programma van de ceremonie vast en houdt de speech
tijdens een speciale korte traditionele Schotse ceremonie, maar er kunnen natuurlijk ook
toespraakjes of een andere activiteit door één of meerdere gasten plaatsvinden.

De kosten voor dit arrangement zijn:
Zonder de vlucht en auto's: €7000.00
De uiteindelijke prijs inclusief de vlucht en auto's is afhankelijk van de prijs van de vluchten op het moment
dat er geboekt kan worden.

Bovenstaande prijs is gebaseerd op een huwelijksceremonie, die geen wettelijke status heeft. Wilt u een
echt wettelijk huwelijk dat afgesloten wordt door een ambtenaar van de Schotse burgerlijke stand, dan
zitten er allerlei voorwaarden aan vast (met de daarbij komende hoge kosten), waaraan u eerst moet
voldoen voordat het huwelijk plaats kan vinden.

Wilt u dat toch graag, vraag het gerust, dan zal ik u dat allemaal toesturen en/of uitleggen.

Wat kan er nog meer geregeld worden?


Een beroepsfotograaf , maar een intieme ceremonie/dag is misschien leuker met de gasten, die
foto's maken en ik kan ook foto's maken, die ik u vervolgens mail, zodat u nog meer keuze heeft
aan foto's.



Een doedelzakspeler, die speelt als u aankomt op de plek waar we overgeroeid worden en op het
kasteel tijdens de ceremonie en als u weer vertrekt



Een bruidsboeket



Ballonnen (allerlei groottes, vormen en kleuren), die gevuld worden met heliumgas en die u op een
door u gekozen moment op kunt laten.

Wilt u het arrangement verkorten tot 3 dagen of verlengen met 1 of meer dagen? Geef het aan en ik maak
op basis van uw wensen een nieuwe offerte.

Hieronder ziet u een impressie van een huwelijk dat in juli 2013 plaatsvond volgens bovenstaand
arrangement:

In de tuin van de B&B

De fotostops

Het terras aan het water voor de koffie/thee en scones

Op het kasteeltje

Heeft u vragen of wilt u het graag nog anders geregeld hebben? Neem contact op en we bespreken de
mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Tina Somberg-Buiks

TravellingWELL.nl
www.travellingwell.nl
info@travellingwell.nl
Tel:
+31 (0) 546 820459
GSM: +31 (0) 6 25105840
KvK: 08182530
Bank: 1109745
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL46INGB0001109745
BTW: NL071790305B01

