Schilderachtig

Wales

Wales, Llandudno
Wales, Caernarfon
Wales, Wells

Wales… Een schilderachtig gebied met in het noorden
hoge bergen, wilde kusten en trotse kastelen en in
het zuiden een fascinerend en liefelijk landschap
met groene heuvels en dalen. Wij nodigen u uit voor
een kennismaking met dit schitterende deel van het
Verenigd Koninkrijk, met zijn eigen vlag en eigen taal.
Kom mee naar het schilderachtige Wales.
1e Dag: Twente - Rotterdam
Via een snelle route rijden we naar Rotterdam waar we
aan boord gaan van een luxe cruise-ferry van P&O. Om
21.00 uur vaart het schip af naar Hull. Aan boord van
dit moderne schip vindt u o.a. een bioscoop, casino,
restaurants, barretjes, live muziek en entertainment en
winkels. ’s Avonds kunt u genieten van een zeer uitgebreid
dinerbuffet.
2e Dag: Hull – Chester – Conwy – Llandudno
Vanaf Hull rijden we via Manchester naar de middeleeuwse
stad Chester waar we enige tijd zullen verblijven. Chester
is bekend om z’n anglicaanse kathedraal en om de grote
vakwerkhuizen die u in de winkelrijke voetgangerszone
aantreft. Kort na vertrek uit Chester bereiken we de grens
tussen Engeland en Wales en vervolgens het plaatsje
Conwy waar we een stop gaan maken. Een pauze in
Conwy is niet toevallig. Het is een prachtig stadje met
een geheel ommuurde stadskern en één van de mooiste
kastelen van Edward I, Cowny Castle. Ook de imposante
Conwy Suspension Bridge, Aberconwy House, Plas
Mawr, het grootse stadhuis en de jachthaven maken dat
Conwy zich een architectonisch juweeltje mag noemen.
Na ons verblijf in Conwy rijden we naar ons hotel voor 2
nachten. Tijdens de reis van 21/6 in 3* Celtic Royal Hotel
in Caernarfon, tijdens de reis van 29/7 in 4* Hotel St.
Georges in Llandudno.
3e Dag: Caernarfon Castle en de tuinen van Bodnant
Vandaag ontmoeten we onze deskundige gids. Deze
gids zal ons de komende vier dagen vergezellen en
ons de mooiste plekjes van het schilderachtige Wales
laten zien. Na het ontbijt rijden we via een mooie route
langs de kust naar Caernarfon. Het is een streek met
middeleeuwse burchten, drukbezochte badplaatsen en één
lang zandstrand. Tijdens de rit maken we een “zijstapje”
naar een klein plaatsje met een gigantische naam. Het

HOOGTEPUNTEN
• Bezichtiging van het trotse Caernarfon Castle en Powis Castle
• Bezoek aan de prachtige tuinen van Bodnant en Powis Castle
• Schitterende natuurroutes door de nationale parken Snowdonia,
Brecon Beacons en Peak District
• Bezichtiging van de “Devil’s Bridge”
• Rit per stoomtrein van de Devil’s Bridge naar Aberystwyth

welhaast
onuitspreekbare
“Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” is de naam van het ruim
3000 inwoners tellende plaatsje dat deze naam kreeg na de
aanleg van het spoortraject en station. De bedenker ervan
trachtte treinreizigers te bewegen uit te stappen. Na een kort
oponthoud vervolgen we onze weg. In Caernarfon gaan we
de trots van de stad bezichtigen, het op de werelderfgoedlijst
prijkende Caernarfon Castle. In dit kasteel is prins Charles in
1969 geïnstalleerd als Prins van Wales. ’s Middags bezoeken
we Bodnant Garden. Dit is een werkelijk schitterende tuin
die vooral bekend is om z’n weelderige goudenregen. Zeer
de moeite waard is een bezoek aan het Bodnant Welsh Food
Centre. Dit agrarische landgoed produceert een enorme
verscheidenheid aan typische producten uit Wales. Tijdens een
1 uur durende rondleiding ziet u er alles van. Overnachting in
Caernarfon / Llandudno
4e Dag: Noord Wales, Snowdonia, Powis en midden Wales
Via het schilderachtige landschap Snowdonia, het eerste
Nationaal Park van Wales en bekend om z’n spectaculaire
berglandschappen rijden we naar de regio Powis. Hier vinden
we het indrukwekkende Powis Castle dat we gaan bezichtigen.
Dit statige adellijke paleis dat wel de “rode burcht” wordt
genoemd herbergt bijzondere Indiase schatten uit de tijd van
het British Empire en verheft zich trots boven de in Italiaanse
stijl aangelegde tuinen. ’s Middags bezoeken we Llandrindod
Wells. Dit kuuroord uit de tijd van Queen Victoria toont haar
toenmalige voornaamheid door de prachtigste bakstenen villa’s
die het chique stadsbeeld bepalen. We overnachten vanavond
in Llandrindod Wells. Aansluitend rijden we naar ons hotel
voor 3 nachten. Tijdens de reis van 21/6 overnachten we in
4* The Lake Country House Hotel & Spa in Llangammarch
Wells, tijdens de reis van 29/7 in 4* Metrople Hotel & Spa in
Llandrindod Wells.
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DAGEN

5e Dag: Boekendorp Hay-on-Wye en Brecon Beacons
Via het pittoreske dal van Wye rijden we naar het kleine
grensplaatsje Hay-on-Wye dat bekend is als oudste en
grootste boekendorp ter wereld. Langs de straten van
het oude dorp rijgen zich sinds de opening van de Hay
Castle Bookshop in 1961 meer dan 30 boekwinkels en
antiquariaten aaneen. In de loop van de dag rijden we
naar Brecon Beacons National Park. Dit reusachtige
ietwat desolate gebied is van een adembenemende
schoonheid. Het is een aaneenschakeling van boomloze
zandsteenvlakten, rivieren, groene heuvels en dalen,
druipsteengrotten en glinsterende watervallen. In de late
namiddag keren we naar Llandrindod Wells terug.
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6e Dag: Stuwmeren, Devil’s Bridge en Aberystwyth
Vandaag rijden we een prachtige route langs de stuwmeren van
Elan Valley. Deze stuwmeren zijn aangelegd om onder andere
Birmingham van water te voorzien. Na een rit door groene
bossen bereiken we Devil’s Bridge waar de rivier Mynach door
een diepe kloof raast waarin een ketting van watervallen is
ontstaan. Dit romantische plekje met watervallen, beboste
hellingen en een oude stenen brug is volgens een legende
door de duivel geschapen. Op deze indrukwekkende locatie
staat een historische stoomtrein voor u gereed waarmee u
een spectaculaire rit gaat maken door een fabelachtig mooie
omgeving. Op het station van de universiteitsstad Aberystwyth
kunt u de stoomtrein verlaten en een aangename wandeling gaan

Wales, Llandudno
Wales, Caernarfon
Wales, Wells

maken over de brede promenade van dit oude victoriaanse
kuuroord. De overnachting is weer in Llandrindod Wells.
7e Dag: Llandrindod Wells – Peak District (Bakewell)
- Hull
Vandaag nemen we afscheid van Wales. Via een mooie route
rijden we naar het fameuze Nationale Park Peak District.
Imposante heuvels, de meest ruige landschappen, groene
dalen die worden doorkruist met droge stenen muurtjes
en indrukwekkende heidelandschappen met grillige
rotsformaties. Verspreid in dit schitterende gebied liggen
gezellige marktplaatsjes en idyllische dorpjes met hun echte
Engelse cafés, winkeltjes en levendige evenementen. In het
plaatsje Bakewell hebben we een lunchpauze. Dit aardige
plaatsje is bekend van de beroemde “Bakewell Pudding”. De
Bakewell pudding is eigenlijk een taart die bestaat uit zoet
korstdeeg met daarin een laagje jam en een amandelcake
vulling er boven op. Vervolgens rijden we verder naar Hull
waar het luxe schip van P&O is aangemeerd. Nadat u aan
boord bent gegaan kunt u genieten van een uitstekend
dinerbuffet. Vannacht varen we terug naar Rotterdam.
8e Dag: Aankomst Rotterdam - Twente
Na het ontbijt volgt de ontscheping en rijden we terug naar
Twente. Rond het middaguur keren we terug bij de diverse
opstapplaatsen.
Uw hotel:
Op de heen- en terugreis overnacht u aan boord van een luxe
veerboot van P&O Ferries in een 2-persoons binnencabine
voorzien van douche en toilet. ’s Avonds kunt u genieten van
een uitstekend verzorgd dinerbuffet en ’s ochtends van een
uitgebreid ontbijtbuffet. De binnencabines beschikken over
stapelbedden, de buitencabines beschikken over naast elkaar
geplaatste bedden (hiervoor geldt een toeslag). Internetsite:
www.poferries.nl. De
overige overnachtingen vinden
plaats in goede 3- en 4-sterren hotels in 2-persoonskamers
voorzien van bad of douche, toilet, tv en telefoon.
Goed om te weten: De hotels en voorzieningen in Wales
zijn charmant en traditioneel, u waant zich terug in de tijd.
Dat is één van de aantrekkelijke kanten van Wales maar ook
een aspect om rekening mee te houden met betrekking tot
uw vakantieverwachtingen.

De vertrekdata van de 8 daagse reis Schilderachtig Wales zijn:
vr. 21/06/19
ma. 29/07/19
Reissom:				21/06		29/07
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 1250,- p.p.
€ 1095,- p.p.
Toeslagen:
2-pers. buitencabine		
€       26,50 p.p.
€ 37,50 p.p.
1-pers. kamer/binnencabine 		
€      150,- p.p.
€        193,- p.p.
1-pers. kamer/buitencabine 		
€     199,- p.p.
€     265,- p.p.
Verzekeringen (Unigarant):
• Annuleringsverzekering doorlopend voor 1 jaar:
• Max.reissom € 1500,- p.p. per reis
    voor 2 personen (zelfde huisadres)
€ 92, 70
     voor 1 persoon			
€    61, 17
Prijzen doorl. verz. incl. poliskosten
• Reisverzekering (alleen deze reis)   
  incl. bagage + geneesk. kosten + ongevallen
• Uitgebreide dekking			
€ 19,10       p.p.
• Basis dekking (€50,- eigen risico bagage) € 14, 77 p.p.
Prijzen kortlopende verzekering excl. 1x € 4,52 poliskosten
De reissom is inclusief:
• Nachtovertocht op de heen- en terugreis aan boord van een luxe
veerboot van P&O Ferries op basis van verblijf in een binnencabine
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en dinerbuffet.
• 4 Dagen continu begeleiding door een ervaren Duitstalige gids
(vanaf de derde t/m de zesde dag)
• 5 Overnachtingen in 3- en 4-sterren hotels inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet en diner.
• Entree in Caernarfon Castle.
• Entree in de tuinen van Bodnant.
• 1 Uur durende rondleiding in het Bodnant Welsh Food Centre.
• Entree in Powis Castle inclusief bezoek van de tuinen.
• Rit per stoomtrein vanaf Devil’s Brigde naar Aberystwyth.
• Prachtige rondritten in de omgeving.
• Bezoeken aan de schitterende Nationale Parken Snowdonia, Brecon
Beacons en Peak District.
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een ervaren
chauffeur-/reisleider.
Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, reis- en annuleringsverzekering
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