9-DAAGSE REIS (autocarreis)

PREMIUM

WALES
Zondag 12 juli tot maandag 20 juli 2020
Wales is het land van legenden: koning Arthur, de druiden en Merlĳn. De geschiedenis en mythes van
een van de oudste beschavingen ter wereld hebben deze streek een ongekend aantal
bezienswaardigheden bezorgd. Maar ook de Welsche natuur is top. Adem de frisse, schone lucht in
van de bergen van Snowdonia in het noorden, of ontdek de rust van de meren in Midden-Wales en
de indrukwekkende valleien van het zuiden… Een reis door Wales is bovendien niet alleen
kennismaken met de bĳzondere cultuur en natuur, maar ook met bĳzondere mensen die daar heel
trots op zĳn. Nice to meet!
DAG 1:
We vertrekken naar Calais, en via de Kanaaltunnel naar Folkestone, door het graafschap Kent en
langs de zuidrand van Londen naar Cardiff. Aan boord van onze luxe autocar serveren we een
verzorgde broodjeslunch. In de late namiddag komen we aan in het 4*-hotel Radisson BLU hotel
Cardiff voor het diner en de eerste overnachting.
DAG 2:
Cardiff Castle - een groot vredig blok in het hart van de stad dat oorspronkelijk als Romeins fort
fungeerde - is door de jaren heen omgetoverd tot een bijzonder bouwwerk versierd met
middeleeuwse symbolen en Victoriaans-gotische details. In de namiddag mogelijkheid tot bezoek aan
het Nationaal Museum van Cardiff, dat een bijzondere collectie Europese schilderijen en beelden
herbergt. Verder naar ons hotel in Llanelli, het Stradey Park Hotel, voor de volgende 2 nachten.
DAG 3:
Vandaag rijden we langs de pittoreske kust van Pembrokeshire. St David’s, de kleinste stad van
Groot-Brittannië, bezit één van de mooiste kathedralen van het land. De beroemde kathedraal
bevindt zich naast de ruïnes van het in de 6e eeuw opgerichte klooster. Het is moeilijk om níét in de
ban te raken van het middeleeuwse stadje Tenby, omgeven door massieve stadsmuren en
gekenmerkt door kleurrijke huizen die uitkijken over de zee. Smalle straatjes slingeren door het
middeleeuwse centrum naar de haven. We nemen de tijd om te genieten van dit idyllisch gelegen
historische plaatsje. We sluiten de dag af met een bezoek aan Laugharne, de laatste rustplaats van de
Welshe dichter Dylan Thomas. Het boothuis waar hij de laatste jaren van zijn leven verbleef, is een
opmerkelijke plek om te bezoeken. Het terras biedt een magnifiek uitzicht op de monding van de
Taff.
DAG 4:
Op weg naar het noorden komen we in Rhayader, de toegangspoort tot de spectaculaire Elan Valley.
Deze Welshe versie van het Lake District werd aangelegd om Birmingham van water te voorzien. De
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verzameling van stuwmeren en dammen in Victoriaanse stijl is fraai, en het gebied is rijk aan natuur.
De weg naar Devil’s Bridge loopt door een ruig heuvelgebied met ongewoon mooie vergezichten.
Van hieruit vertrekt een wandelweg naar de Mynach Falls, de hoogste waterval van Wales. Na de
lunch vervolgen we onze weg langs de zuidoostelijke kant van Snowdonia, naar ons hotel in Conwy,
The Quay Hotel & Spa, voor de volgende 4 nachten.
DAG 5:
Bodnant Garden, bekroond met de National Trust Award en gelegen boven de Conwy rivier, kijkt uit
op de heuvels van Snowdonia en is één van de meest spectaculaire en drukst bezochte tuinen van
Groot-Brittannië. De afwisselend formele en informele tuin omvat Italiaanse terrassen en een
enorme lelievijver. Na de lunch volgt een rustige namiddag met een bezoek aan Conwy, de best
bewaard gebleven middeleeuwse stad in Wales. Ze werd gebouwd door Edward I nadat hij dit gebied
had veroverd en herinnert ons zo aan de Engelse heerschappij. Nadien groeide Conwy uit tot een
handelspost en veerhaven naar Holyhead. Interessante items zijn het Aberconwy House, een
wandeling over de stadsmuur én het smalste huis van Groot-Brittannië.
DAG 6:
‘s Ochtends 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! In een ontspannen sfeer genieten we na tijdens een afternoon tea. Een bezoek aan
Caernarfon Castle mag niet ontbreken, een schitterend verdedigingscomplex uit de 13e eeuw dat het
stadsbeeld domineert.
DAG 7:
Na een rustig Welsh ontbijt vertrekken we met de autocar 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.
Lunchen doen we in Beaumaris, één van de vestingsteden van Edward I en mooi gelegen aan de
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 8:
Voor we Wales verlaten, brengen we nog een bezoekaan het marktplaatsje Llangollen. Plas Newydd
was het huis van de Ladies van Llangollen, die in de 18e eeuw hun families ontvluchtten om samen te
leven. Het huis is op authentieke wijze ingericht en bevat een expositie die aan het opmerkelijke
verhaal van de dames is gewijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het grootste deel van het
middeleeuwse stadscentrum van Coventry in puin gelegd. Van de kathedraal, daterend uit de 14e
eeuw, bleven enkel nog de toren en de spits overeind. Een jong architectenbureau mocht de
kathedraal na de oorlog heropbouwen – een controversiële beslissing aangezien ze de verwoeste
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kathedraal onderdeel maakten van het nieuwe ontwerp. Interessant om zien! Verder naar ons 5*hotel Double Tree by Hilton Coventry.
DAG 9: Na het ontbijt keren we via de Kanaaltunnel terug naar het vasteland. Onderweg maken we
de nodige stops.

Prijs: 1770 € per persoon
Toeslag éénpersoonskamer: 445 €

Wat is inbegrepen? (Zie volgende pagina)

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

•

•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Shuttle heen en terug
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Inbegrepen maaltijden:
- 8 x diner, overnachting en ontbijtbuffet
- 4 x lichte lunch
- 1 x afternoon tea
- broodjes op de heenreis
Vermelde uitstappen (Cardiff Castle, Dylan Thomas Boathouse, Bodnant Garden, Aberconwy
House, Snowdonia Mountain Railway, Caernarfon Castle, Plas Cadnant Hidden Gardens,
Great Orme Tramway, Plas Newydd House Llangollen...)
BTW, wegen- en verblijfstaksen
Gratis parking, wij beschikken over een ruime gratis parking

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
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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