Llangollen

6-daagse “Noord-Wales”

Vertrek op 13 mei 2015

Noord Wales wordt wel het meest door toeristen bezocht. Langs de gehele kust liggen grotere en kleinere
badplaatsen, veelal met prachtige stranden. Men vindt er vele machtige kastelen en ruïnes, die getuigen van een
eeuwenoude geschiedenis. Dank zij de leisteengroeven was er volop bouwmateriaal voorhanden en in de vele
pittoreske dorpjes en steden wordt men ook tegenwoordig nog geconfronteerd met de Welsh leisteen. Maar
toeristisch trekpleister bij uitstek is toch Snowdonia National Park, met het bergmassief van Mount Snowdon
als middelpunt. Verder zijn er bergpassen, grote en kleine meren, beekjes en rivieren, die op vele plaatsen
watervallen vormen.
Dag 1
In de namiddag vertrekken we richting Zeebrugge voor inscheping naar Hull.
Avondmaal, animatie en overnachting in 2-persoonskajuit aan boord van de P&O ferries.

Conwy Castle

Dag 2
Aankomst in Hull. Na een vroeg ontbijt aan
boord verlaten we het schip en rijden via
de autostrade naar Chester. Bezoek en vrij
middagmaal. In de namiddag rijden we via de
kust naar Conwy voor een wandeling doorheen
dit pittoreske 13de eeuwse stadje met zijn
middeleeuwse stadsmuren en één van de
belangrijkste kastelen uit de tijd van koning
Edward I. Merkwaardig zijn ook de 3 bruggen
die de beide oevers van de gelijknamige rivier,
de Conwy, met elkaar verbinden. Daarna gaat
Caernarfon
het naar ons hotel Royal Oak in Betsw-y-Coed
voor avondmaal en overnachting.

Dag 3
Na het ontbijt bezoeken we eerst Llanberis, met formidabele vergezichten van Snowdonia en daarna rijden we naar de
Bodnant Gardens voor een bezoek aan één van de schitterendste tuinen van Wales, gelegen in de Vale of Conwy en met
eens te meer mooie zichten op Snowdonia. Gelegenheid tot middagmaal. Daarna rijden we doorheen het Snowdonia
National Park via Capel Curig terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting. Indien de tijd het toelaat kan er nog
een wandeling gedaan worden doorheen het fotogenieke Betsw-y-Coed.
Dag 4
Na het ontbijt rijden we naar Beddgelert met een korte stop voor een wandeling. Daarna verder naar Portmeiron voor een
bezoek aan dit excentrieke en Italiaans aandoend dorpje. Het dorp ontstond tussen 1926 en 1950 en werd in verscheidene
films en TV-programma’s als decor gebruikt. Het ligt temidden van wilde tuinen, exotische planten en struiken, strandjes en
een haventje. Daarna rijden we naar Caernarfon voor een bezoek aan het kasteel, dat als één van de grootste en mooiste
van Groot-Brittannië wordt beschouwd. Tot op de dag van vandaag draagt de oudste zoon van de Engelse monarch de
titel van “Prince of Wales”, en het is in dit kasteel dat hij gekroond wordt. Na dit bezoek rijden we terug naar ons hotel
voor avondmaal en overnachting.
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6-daagse “Noord-Wales”
Dag 5
Na het ontbijt gaat het naar Llangollen, bekend om zijn mooie ligging in het dal
van de Dee. De 14de eeuwse brug geldt als één van de “7 wonderen van Wales”.
In Llangollen is er nog jaarlijks een International Musical Eisteddfod. Vlak bij
bevindt zich Plas Newydd, het fraaie landhuis temidden van een park, waar in
de 18de eeuw de “Ladies of Llangollen” leefden, twee schrijfsters die zich graag
als mannen kleedden. Bezoek en gelegenheid tot middagmaal. Na de middag
rijden we dan naar Hull voor inscheping naar Zeebrugge. Avondmaal, animatie
en overnachting aan boord van de P&O ferries.

Vertrek op 13 mei 2015

Plas Newydd

Dag 6
Na aankomst in Zeebrugge gaat het terug naar de diverse afstapplaatsen.

Hotel Royal Oak

Algemene Informatie
In al onze busreizen is inbegrepen:
• reis per luxe autocar inclusief diensten ervaren chauffeur;
• mogelijke opstapplaatsen: Leefdaal, Geel-West,Antwerpen, Sint-Niklaas, Gentbrugge, Brugge;
• overtocht Zeebrugge - Hull;
• de vermelde overnachtingen op basis van 2-persoonskamer in Hotel Royal Oak;
• verblijf op basis van half pension (inclusief maaltijden aan boord);
• tijdens de gehele reis diensten van een deskundige Nederlandstalige gids;
• gevarieerd programma inclusief alle excursies.
Ter plaatse te betalen:
• lunches & dranken;
• van toepassing zijnde entreegelden.

Bijzondere Voorwaarden
Annulering door de reisorganisator
• Indien er minder dan 22 deelnemers zijn ingeschreven voor een reis, kan de reisorganisator de betreffende reis 		
annuleren. Uiterlijk 21 dagen voor afreis zullen alle deelnemers daar schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
• In geval van belangrijke binnenlandse of internationale gebeurtenissen die het normale verloop van de betreffende
reis kunnen hinderen.
In beide gevallen worden de reeds betaalde reissommen integraal terugbetaald. Er kan door de reiziger géén aanspraak
worden gemaakt op enige schadeloosstelling.
Begeleiding
Bij alle begeleide busreizen is Nederlandstalige begeleiding voorzien. De dienstvergoeding voor chauffeur en 		
reisleiding is inbegrepen. Het staat de deelnemers uiteraard vrij om hen achteraf nog eens extra te belonen.
Bagage
Het is deelnemers toegestaan één valies per persoon plus één stuk handbagage mee te nemen.
Niet in de prijs inbegrepen
• Alle persoonlijke uitgaven voor maaltijden en dranken alsmede toeristische activiteiten zoals vermeld in het betref-		
fende reisprogramma onder “gelegenheid tot” of “mogelijkheid tot”.
• Annulering- en/of bijstandsverzekering.

Prijs per persoon: 765 euro (op basis van tweepersoonskamer)
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