8-DAAGSE AUTOCARREIS
WALES
Zondag 12 juli tot zondag 19 juli 2020
Hoog op een rotsachtige wand van West-Europa vertoont Wales een pure schoonheid: zijn
bergketens, ruige kustlijnen, weelderige valleien, middeleeuwse stadjes en eeuwenoude kastelen zijn
zeer uitnodigend. Wales of ‘Cymru’ heeft een eigen taal, een Keltische geschiedenis en kent vele
mythen en legenden, zoals deze van Koning Arthur en de tovenaar Merlijn. Het indrukwekkende
landschap is een inspiratie van vele volksverhalen, iets waar de Kelten al een sterke traditie in
hebben. In Wales bevindt u zich nooit ver weg van een berg of van de zee. In het noorden nemen we
u mee naar de top van de Snowdon en het vrijwel onbewoonde Midden-Wales is vooral groen en
heuvelachtig. Niettegenstaande Zuid-Wales is aangetast door de winning van kolen en de bouw van
ijzer- en staalfabrieken, vinden we hier nog prachtig natuurschoon in het Brecon Beacons National
Park en het Pembrokeshire Coast National Park. Met deze reis bieden we u het beste van Wales.
‘Croeso i Cymru!’, Welkom in Wales!
DAG 1:
We vertrekken ‘s morgens naar Calais. Per shuttle naar Folkestone. Via Londen over Birmingham
(koude schotel als middagmaal aan boord van de autocar), richting Noord-Wales naar Betws-y-Coed,
waar we de volgende 4 nachten zullen verblijven in Waterloo Hotel & Lodge***.
DAG 2:
Na een stevig Welsh ontbijt begeven we ons naar het mooie eiland Anglesey, verbonden met de kust
van Noord-Wales door 2 bruggen. We brengen een bezoek aan de Plas Cadnant Hidden Gardens,
beschreven als één van de best bewaarde geheimen van Noord-Wales. Het middagmaal nuttigen we
in Beaumaris, één van de vestingsteden van Edward I en mooi gelegen aan de zee-engte van de beroemde Menai Strait. In de namiddag rijden we via Conwy naar de Victoriaanse badplaats Llandudno.
De historische tram neemt ons mee naar de top van de Great Orme. Een wandeling langs de pier en
de promenade brengt ons terug in de sfeer van de 19e eeuw.
DAG 3:
Een bezoek aan Caernarfon Castle mag niet ontbreken, een schitterend verdedigingscomplex uit de
13e eeuw, dat het stadsbeeld domineert. In een ontspannen sfeer genieten we na tijdens een
afternoon tea. In de namiddag rijden we via een prachtig rotslandschap naar Llanberis, voor een
treinrit met de Snowdonia Mountain Railway naar de hoogste top van Wales. Bij helder weer reikt
het panorama tot Ierland.
DAG 4:
Bodnant Garden, mooi gelegen als tuin in een bosrijke vallei, wordt gekenmerkt door fraaie terrassen
en een indrukwekkende collectie aan planten van over de hele wereld. De zichten, geluiden en
geuren prikkelen onze zintuigen. Facultatief middagmaal. In de namiddag bezoeken we Plas Newydd,
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aan de oever van de Menai Strait, het 18e-eeuwse landhuis van de markiezen van Anglesey met een
prachtig interieur en een park van 68 hectare dat deels uitkijkt over de zee.
DAG 5:
Onderweg naar het zuiden snuiven we in de badplaats Aberystwyth de sfeer op van de harmonieuze,
Victoriaanse architectuur vanop de Marine Terrace, dat weinig veranderd is sedert de 19e eeuw. Een
korte rit brengt ons naar Devil’s Bridge en de Mynach Falls, de hoogste waterval van Wales. Na de
broodjeslunch rijden we door het mooie Welsh Lake District, een gebied van kunstmatige meren,
aangelegd in het dal van de Elan naar Carmarthen. Avondmaal en overnachting in Ivy Bush Royal
Hotel (2 nachten).
DAG 6:
Pembrokeshire is een gebied waar de geschiedenis haar sporen heeft nagelaten. St David’s, de
kleinste stad van Groot-Brittannië, bezit één van de mooiste kathedralen van het Verenigd Koninkrijk.
De kathedraal is al 14 eeuwen het middelpunt van dit kleine plaatsje. Het is moeilijk niet in de ban te
geraken van het middeleeuwse stadje Tenby. Omgeven door massieve stadsmuren en gekenmerkt
door kleurrijke huizen, kijkt het uit over de zee. Smalle straatjes slingeren door het middeleeuwse
centrum naar de haven. We nemen de tijd om te genieten van dit idyllisch gelegen plaatsje dat zijn
historische karakter niet heeft opgeofferd. Avondmaal en overnachting in ons hotel in Carmarthen.
DAG 7:
In de voormiddag bezoeken we het St Fagans National History Museum, een openluchtmuseum over
het dagelijkse leven in Wales. We ontdekken het meer dan 100 ha grote parklandschap, welk
gedomineerd wordt door het St Fagans Castle. Het geeft ons een beter inzicht in de geschiedenis en
cultuur van Wales. Verder naar Cardiff, de kosmopolitische hoofdstad van Wales en de provinciale
zetel van het Welsh parlement. In het begin van de 19e eeuw was deze Welshe hoofdstad een vissersdorp maar dankzij dichtbij gelegen steenkoolmijnen werd het de levenslustige stad die u vandaag
ziet. Vrij middagmaal. Liefhebbers kunnen facultatief Cardiff Castle (ca. 13 GBP) of het National
Museum bezoeken, anderen genieten van vrije tijd. We verlaten Wales en rijden naar omgeving
Reading voor avondmaal en overnachting in ons tussenovernachtingshotel.
DAG 8:
Met het Engels ontbijt sluiten we onze reis mooi af, daarna vertrekken we naar Folkestone voor de
shuttle naar Calais en keren we huiswaarts, op de terugweg genieten we nog van een verzorgde
broodmaaltijd.

Prijs: 1259 € per persoon in vol pension met uitzondering van 2 middagmalen
Toeslag éénpersoonskamer: 196 €
Wat is inbegrepen? (Zie volgende pagina)
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INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Shuttle dienst heen en terug
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf middagmaal 1e dag (koude schotel aan boord) t/m
ontbijt 8e dag (lichte lunches) (uitgezond. middagmaal 4e en 7e dag)
Broodmaaltijd op de terugweg
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (Plas Cadnant Hidden Gardens, Great Orme Tramway, Snowdonia
Mountain Railway, Caernarfon Castle, Bodnant Garden, Plas Newydd, Devil’s bridge, St.
Davids Cathedral, St Fagans National History Museum)
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Middagmalen op dag 4 en 7
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma),
annuleringsvoorwaarden te bekomen in ons kantoor of via mail
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
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