
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KONINKLIJKE 

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN 

 

EDINBURGH 

14 t/M 17 OKTOBER 2020 

 

 

 

 



 
Programma 

 
Woensdag 14 oktober 

Ochtend KL 1281: Vertrek Amsterdam 12.15 uur, aankomst Edinburgh 12.40 uur. 

Middag Medical History walking tour in de oude stad. 

 Bezoek aan de Surgeons’ Hall Museums. 

Avond  Gezamenlijk diner in de stad.  

 

  

 

 

 

 

Donderdag 15 oktober 

Ochtend Bezoek aan het Queen’s Medical Research Institute. 

 Exclusieve lunch in de Playfair Library Hall in University of Edinburgh’s Old College. 

Middag Private tour in de National Portrait Gallery met aansluitend een borrel. 

Avond Diner op eigen gelegenheid. 

 

 

 

 

  



 
Vrijdag 16 oktober 

Ochtend  Bezoek aan de Royal Society of Edinburgh, de nationale academie van 
wetenschappen van Schotland, opgericht in 1783. Gezamenlijke lunch. 

Middag  Bezoek aan het Schotse Parlement.  

Avond  Ontvangst in Panmure House, woonhuis van Adam Smith, met een lezing over de 
Schotse Verlichting. 

 Exclusief diner in Panmure House. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaterdag 17 oktober 

Overdag Vrij ter eigen besteding. 

Middag  Gezamenlijke lunch in de stad, waarna bezoek aan The Georgian House (National Trust).  

Avond Vlucht KL 1290: Vertrek Edinburgh 17.25 uur. Aankomst Amsterdam 19.55 uur. 

  



KOSTEN: 1250 Euro pp  
 
Inbegrepen in deze reissom zijn:  
- Vliegreis met KLM incl. toeslagen.  
- Verblijf incl. ontbijt in het Radisson Collection Hotel Royal Mile, 1 George IV Bridge, EH1 1AD, 
Edinburgh, +44 131 220 6666. 
 
Het Radisson Collection Hotel ligt in het hart van de stad 
aan de historische Royal Mile. Het hotel heeft een restaurant, 
een bar, een spa, een fitnesscentrum en toegang tot  zwem- 
faciliteiten. De kamers zijn stijlvol en comfortabel, voorzien van  
een Nespresso-apparaat, een lcd-tv en gratis internet. Het  
designinterieur is in het hele hotel stijlvol en kleurrijk. 

 
- Transfer luchthaven naar hotel en v.v. 
- Vervoer per touringcar naar het Queen’s Medical Research Institute en aansluitend naar de 
Playfair Library Hall op dag 2. De overige locaties liggen op loopafstand van elkaar (10 à 20 
minuten) en zijn gemakkelijker te voet dan per bus te bereiken. 
- Entreegelden, kosten voor gidsen en sprekers voor de in het programma genoemde 
excursies. 
- Gezamenlijke lunches op dag 1, 2, 3 en 4, gezamenlijke diners op dag 1 en 3. 

 
Voor eigen rekening:  
- Bagagetoeslag KLM indien ruimbagage. 
- Evt. toeslag eenpersoonskamer in Hotel Radisson Collection Hotel Royal Mile € 330,- p.p. 
- Diners op dag 2 en 4. 
- Evt. taxivervoer naar de in het programma genoemde locaties waar geen busvervoer is 
voorzien. Dit wordt geregeld door de reisleiding en kunt u t.z.t. reserveren.  
- Persoonlijke uitgaven zijn uiteraard ook voor eigen rekening. 
- Niet inbegrepen is een reis- en/of annuleringsverzekering. 
 

Dit programma betreft de hoofdlijnen. Het wordt de komende weken verder 
ingevuld en kan op onderdelen nog gewijzigd worden. 

 

De reis is toegankelijk voor directeuren en leden en hun partners. Er zijn 52 
plaatsen. Bij overinschrijving wordt een gewogen loting toegepast waarbij 
directeuren en leden die niet eerder hebben deelgenomen aan een KHMW-reis 
meer kans maken ingeloot te worden. 


