
LAND VAN MYTHEN EN LEGENDES

Vanaf 4 dagen met

❋

WALES
Fagan’s, juist buiten de stad, en 
bezoeken we het Museum of 
Welsh Life, een der grootste 
openluchtmusea van Europa.

Dag 3: BLAENAVON - 
CAERLEON
’s Morgens duiken we letterlijk in 
de industriële geschiedenis van 
Zuid-Wales met een geleid bezoek 
aan Blaenavon Heritage Centre en 
dalen af in de Big Pitt, een der 
grootste oude kolenmijnen van het 
land. Later een ‘Whistle Tour’ in de 
landelijke omgeving en ten slotte 
terug naar Cardiff via Caerleon, 
ooit de grootste Romeinse 
nederzetting van het land met een 
fort en een amphitheater.

Dag 4: CAERPHILLY – CARDIFF
Iets ten noorden van Cardiff ligt 
Caerphilly, dat een der grootste 
middeleeuwse kastelen van Europa 
herbergt. Daarna gaan we voluit 
voor de sport: een walking tour in 
de omliggende South Valleys of 
langs de Glamorgan Heritage 
Coast. 
Tenslotte rijden we door naar 
Cardiff, waar eindelijk wat tijd 
komt voor shopping. 

Dag 5: CARDIFF - DOWNE OF 
HAMPTON - DOVER
‘s Morgens keren we bijtijds terug 
richting Londen maar verlaten 
onderweg even de M25 voor een 
bezoek aan het uiterst interessante 
Down House, waar Charles Darwin 
gewoond en gewerkt heeft en 
gaan zelf op zoek naar ‘The origin 
of species’ of we bezoeken 
Hampton Court, 
We rijden vervolgens door naar 
Dover voor de overtocht naar het 
vasteland.

bergpas moest bewaken en waar 
volgens de traditie Llewelyn the 
Great zou zijn geboren. 
Even verder ligt Blaenau Ffestiniog 
waar we de Llechwedd Slate 
Caverns kunnen bezoeken en zien 
in welke erbarmelijke toestanden de 
Victoriaanse leisteenwerkers 
moesten arbeiden. Van de 
Horseshoe Pass naar Wrexham om 
het landhuis Erddig te bezoeken, 
het meest levensechte ‘upstairs-
downstairs’-huis van Groot-
Brittannië en daarna keren we terug 
naar Conway.

Dag 5 en 6: CONWY - LEEDS - 
HULL - TERUGREIS
’s Morgens verlaten we Wales 
richting Leeds voor een bezoek aan 
de schitterende Royal Armouries of 
het leerrijke Medical Museum. Nog 
wat rondneuzen in de binnenstad 
en in het verkeersvrije Victoriaans 
shopping center van Leeds en dan 
naar Hull voor inscheping op de 
ferry naar Zeebrugge.

PROGRAMMAVOORBEELD

SOUTH WALES TOUR

Dag 1: DOVER - WINDSOR - 
CARDIFF
Transfer van de school naar Calais 
en met een vroege ferry naar Dover. 
We rijden onmiddellijk naar 
Windsor voor een bezoek aan het 
stadje en eventueel aan de 
Koninklijke residentie. Van daar een 
langere rit naar Cardiff in Zuid-
Wales voor avondmaal en 
overnachting in de jeugdherberg of 
bij gastgezinnen in het nabijgelegen 
Barry.

Dag 2: CARDIFF
We verkennen Cardiff, de 
hoofdstad van Wales en bezoeken 
daarna het heel bijzondere Cardiff 
Castle.
Na de lunch gaan we naar St 

PROGRAMMAVOORBEELD

NORTH-WALES TOUR

Dag 1 en 2: HULL - CHESTER - 
CONWY 
Met P&O Ferries van Zeebrugge 
naar Hull en met de bus naar 
Chester, ooit een voornaam 
Romeins fort, voor een wandeling 
op de City Walls, een bezoek aan 
de kathedraal en de Dewa Roman 
Experience. Na de lunch rijden we 
al vlug Wales binnen, volgen de 
prachtige kust tot aan Conwy Bay 
en bezoeken er de imposante 
burcht, een militair steunpunt van 
Edward I. Daarna ontdekken we 
Conwy met zijn goedbewaarde 
stadswallen en zijn elegante 
suspensiebrug. Verblijf in de 
jeugdherberg of bij gastgezinnen. 

Dag 3: SNOWDONIA 
Een drukke dag om het National 

Park van Snowdonia en de 
omgeving te leren kennen. Eerst 
richting Anglesey met een stop in 
Llanfair, waar u de weeffabriek van 
James Pringle kan bezoeken, maar 
vooral trachten er de langste 
plaatsnaam ter wereld goed uit te 
spreken. Iets verder ligt Caernafon 
Castle, een der grootste en meest 
imposante kastelen van Wales, 
waar de investituur van Charles als 
Prince of Wales plaats vond. 
Na de middag naar Llanberis 
vanwaar we met een trein de 
hoogste berg van Wales oprijden 
om te genieten van een 
spectaculair uitzicht. 
Tenslotte gaat het terug naar ons 
verblijf in Conway.

Dag 4: BLAENAU - LLANGOLLEN 
- WREXHAM
We rijden zuidwaarts naar de 
Snowdonia Mountains langs 
Dolwyddelan Castle, dat de 


