
De wonderen van Wales 
 
Deze 8-daagse rondrit met eigen wagen of huurwagen leidt u doorheen het minder gekende Wales. Wales 
heeft het allemaal! Woeste streken, gebergte, nationale parken, prachtige kusten, kleine typische dorpjes en 
tóch (nog) niet overspoeld door toeristen! In deze week Wales laten we u kennismaken met dat trotse volk met 
rijke cultuur en de onvergetelijke natuurpracht. U kan kiezen tussen overnachtingen bij de lokale bevolking in 
B&B’s (steeds met eigen badkamer) in een mix met 3n B&B, 3n in hotel 3* en 1n in een 4* hotel ofwel 7n ver-
blijf in hotels 3*. Een uitgebreid Welsh ontbijt is steeds inbegrepen. 

Locatie Hotels 3* Hotels 4* 
Cardiff regio Park Inn by Radisson Cardiff North Cardiff Angel Hotel 

Travelodge CardiffAtlantic Wharf Copthorne Cardiff 
New House Country Hotel Jury’s Inn Cardiff  

Novotel Cardiff Central 
Park Inn Cardiff 

North Wales Grand Hotel Llandudno / 
The Royal Victoria Hotel Snowdonia / 

Headlands Hotel / 

Route en overnachtingsplaatsen: 
Dag 1 Aankomst Wales Overn. in Cardiff regio 
Dag 2 Principality Stadium - St. Fagans Overn. in Cardiff regio 
Dag 3 Three Cliff’s Bay - St. David’s Overn. in Cardiff regio 
Dag 4 Pistyll Rhaeadr Waterfall Overn. Noord Wales 
Dag 5 Snowdonia National Park Overn. Noord Wales 
Dag 6 Caernarfon Castle - Pontcysyllte Overn. Noord Wales 
Dag 7 St. Giles Church - Wrexham Overn. in Cardiff regio 
Dag 8 Afscheid 
 
Principality Stadium: Nationaal stadium van Wales bevindt zich in Car-
diff. 
 
Penderyn Distillery Visitor Centre: Penderyn Distillery is de enige 
Whisky distillerie in Wales en één van de kleinste ter wereld. Het leent 
haar naam aan een oud Welsh dorpje, gelegen aan de voet van Brecon 
Beacons bergketen. 
 
Three Cliffs Bay: Ligt in Zuid Wales, waar de stroom Pennard Pill in zee 
vloeit. Drie kalkstenen kliffen vormen een landmark.  
 
St. Davids: St. David’s is de kleinste stad in Groot-Brittannië. Het 
grootst e gebouw is dit stadje is de kathedraal. St. David, de patroonheil-
ige van Wales, stichtte er in de 6de eeuw een kloostergemeenschap. 
 
Snowdonia National Park: Het grootste van de 3 nationale parken in 
Wales. Prachtige natuur met de hoge bergpassen, steile valleien en 
blauwe meren uit de ijstijd. Llanberis is het startpunt van de Snowdon 
Mountain Railway, geopend in 1896. De stoomlocomotieven maken de 
hoogste klim in Engeland en Wales! Aan de spectaculaire Llanberis 
Pass vindt u Dolbadarn Castle, door Prince Llewellyn gebouwd in de 
13de eeuw. 
 
Portmeirion: Een droomdorpje ontworpen door architect Clough Wil-
liams-Ellis in late 1920, met tal van fonteinen, standbeelden en water -
vallen. Men kan er mooie wandelingen maken. 
 
Caernarfon Castle: Waarschijnlijk het meest beroemde Welsh kasteel. 
Werd in 1283 gebouwd als een militaire sterkmaker in de streek. Later 
ook als overheidsgebouw en koninklijk paleis. 
In 1969 werd het kasteel wereldberoemd als plaats waar Prince Charles 
gehuldigd werd als Prince of Wales. 
 

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwilliantysiliogogogoch: De 
langste plaatsnaam in Europa! Het is een groot dorp op het eiland 
Anglese y in Wales. Ter plaatse is het dorp gekend als Llanfair PG, maar 
het is plezieriger de volledige naam (trachten) uit te spreken! 
 
Pistyll Rhaeadr Waterfall: Een betoverende waterval in het Berwyn 
gebergte, ten westen van Oswestry en Shrewsbury. Met haar 80 m is 
het de hoogte waterval in Groot-Brittannië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande prijzen is begrepen: 
• 7 overnachtingen in gekozen formule in dubbel of twin 
• ontbijt 
• Alle voorziene taksen 
 
Niet inbegrepen: 
• Transport naar/van Wales 
• Eventuele huurwagen (+ brandstof, e.d. …) 
• Inkomgelden en/of excursies (kunnen bijgeboekt worden) 
• Middagmalen, avondmalen en dranken 
• Persoonlijke uitgaven 
• Verzekeringen 
 
Enkele hotelvoorbeelden per regio waar overnacht wordt (of gelijkwaardig):

Reisperiodes 2021 Hotels 3* Mix B&B, hotels 3*/4* 
april & mei/sept & okt. € 595 € 560 
juni € 750 € 690 
juli & augustus € 775 € 570 
single supplement € 460 € 295 
Bovenstaande prijzen zijn per persoon in dubbel/twin kamer, Welsh ontbijt inbegrepen. 
Een kind tot 4j op de kamer bij de ouders is gratis 
Een kind van 4j tot 13j op de kamer bij de ouders krijgt 50% korting op prijs volwassene

“DE WONDEREN VAN WALES” 
7 nachten vooraf geboekte Self Drive Tour 

Hotels 3* en mogelijkheid tot Mix van B&B’s, hotels 3* en 4*

BELCO TRAVEL 
& TOURS Lic. 5745

WALES: SELF DRIVE TOURS 2021


