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L  F   en hoe zit zo'n reis in elkaar 
 

Elke reis is verschillend van karakter. Maar we zorgen dat de kwaliteit van 

hetzelfde behoorlijke niveau is. 

Via uw reis- en programma- beschrijving, weet u steeds waar u aan toe 

bent. Het kaartenboek van het land van bestemming is meestal de 

Michelin ringband omdat wij denken dat deze de duidelijkste zijn. 

Als u graag met een navigatiesysteem rondrijdt, hebben we voor u de 

adressen, postcodes en coördinaten van de campings in het reisboek 

vermeld, dat scheelt u zoeken. 

Bij de overvaarten naar Schotland, zijn de maaltijden en de hutten voor u 

geregeld. Alleen de douane formaliteiten moet uzelf afhandelen. 

Bij aankomst op een camping, hebben wij het nodige geregeld zodat u 

zich alleen maar hoeft te melden en de pootjes van uw kampeermiddel 

hoeft uit te draaien en klaar is Kees. 
 

      
Wandeling in Schotland          Sure le pont d'Avignon     Bossen in de Alsace  

 

De route die u rijdt, doet u in uw eigen tempo. Ziet u onderweg iets dat de 

moeite waard is om te bekijken, neem uw tijd, want wij vragen u om niet 

vóór drie uur op de volgende camping te arriveren, maar nog wel voor 

sluitingstijd. Uw reis is tenslotte ook vakantie en tijd die heeft u, denken 

wij, ruim genoeg. 

Aan het eind van de middag, na terugkomst van een trip of een ander 

programma onderdeel, of zo maar na een dag hard luieren of genieten. Zit 

men vaak bij het genoemde thee-uurtje, gezellig wat na te praten onder 

het genot van een drankje en zo leert men elkaar toch ook wat beter 

kennen. Tijdens voorgaande reizen zijn er op die manier diverse 

vriendschappen ontstaan. Het gezellig hebben en je amuseren, hoort ook 

bij vakantie. 



                                                                        L F 

L  F  de prijzen, tijden en andere gegevens   
 

   vertrekdatum, reisduur      en prijzen, in 2010 

Prijzen per eenheid = auto + caravan + evt 1 huisdier +  2 personen  of 1 pers 
 

Schotse hooglanden 5 juni 23 dagen  €  1600  €  1350 

Zuid Engeland  2011 29 dagen  €  1700  €  1450 

Mediterranée  2011 27 dagen  €  1400  €  1150 

Bergen en kastelen 2011 26 dagen  €  1400  €  1150 
 

De prijzen kunnen wijzigen, door veranderingen in ferry, brandstof of andere kosten of 

de koers van de £. Prijzen voor extra personen of huisdieren op aanvraag.  
 

     

Midden in the Highlands            In het noorden van Schotland   Viaduc de Millau      

 

Vooraf betaalt u per eenheid, aan ferries en reserveringen, voor de reis 

naar Schotland € 700, naar Engeland € 350, en naar Frankrijk € 50. 

Deze bedragen gaan van de reissom af en u krijgt dit bedrag retour als de 

reizen niet voldoende geboekt worden. Het overige deel van de reissom 

maakt u een maand voor vertrek over op ons rekeningnummer 212379  

onder vermelding van  L F reizen. 

Wij houden u op de hoogte van allerlei en u ontvangt ruim een week voor 

vertrek de diverse bescheiden, zodat u zich kunt voorbereiden. 
 

Bent u enthousiast geworden of heeft u nog vragen, wilt U met ons in 

contact komen voor wat dan ook, bel, mail of schrijf en wij gaan proberen 

u een vrijblijvend en bevredigend antwoord te geven. 
 

�  0703 545 445      i nternet       www. L en F reizen.nl        

ς   0634 268 248           e mail         vrij @ L en F reizen.nl 

����            L F reizen,    Harstenhoekstraat 49 - 2587  RE   's-Gravenhage 

Fred � Jopie Leeflang      Leisure  Fainéant   KvK 27321175 


