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Följ med oss till fantastiska Wales, ett av Storbritanniens intressantaste och
vackraste landskap. Vår svenska guide Lena, som bor i Wales, visar oss under en
vecka det mesta av detta fantastiska, historiska landskap. Vi bor bra, äter gott
och njuter av trädgårdar, snöhöljda berg, gruvlandskap, slott och små byar och
naturligtvis ett whiskydestilleri. Lägg därtill ett besök i byn
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllantysiliogogogoch !!!
Preliminärt program
Dag 1
Avresa med vår egen buss till Arlanda,
varifrån Norwegian tar oss till Manchester.
Vi landar på kvällen lokal tid, och åker till
vårt hotell i Llandudno-området i norra
Wales, där vi checkar in . På detta hotell
bor vi i tre nätter. Enkel middag serveras.
Dag 2-7
Så startar vår rundresa i Wales! Under
dessa dagar kommer vi bl a att åka specialjärnväg upp till toppen av Wales högsta
berg Snowdon. Här hoppas vi på fint väder
och underbara vyer. Vi besöker ön
Anglesey och byn med det långa namnet
ovan. Även staden Caernarfon får ett besök
med dess gamla fästning som är Wales
mest berömda. Den grundades på 1200talet och här utnämndes 1969 Prins
Charles till Prins av Wales. Nu åker vi
också till någon av kuststäderna med flera
intressanta besök, bl a Portmeiron. Denna
by byggdes av Sir Clough Williams-Ellis
som en italiensk by, och har varit plats för
många film- och TV-inspelningar. – Vi bor
en natt i Aberystwyth och fortsätter sedan
söderut. På vägen mot Cardiff besöker vi
National Botanic Garden of Wales, som är
den mest besökta trädgården i Wales. Här
finns också ett av världens största växthus,
110x60 meter. - Småningom kommer vi till
Cardiff-området i sydöstra Wales, där vi
också skall bo i tre nätter. Här besöker vi
Wales enda whiskydestilleri Penderyn, får
lära oss om framställningen och självklart
också provsmaka. I St Fagans finns Wales
ledande friluftsmuséum med över 40 byggnader från olika historiska epoker. Här finns
också trädgårdar och ett slott. -- Vi besöker
Big Pit National Coal Muséum. Här får vi se
hur kolbrytning går till och får även en
inblick i hur arbetsförhållande var för
gruvarbetarna.

Dag 8
Så har det blivit dags att dra sig hemåt. Vår buss
tar oss till London Gatwick airport, varifrån vi kl
17.00 flyger till Arlanda med ankomst kl 20.20 .
Här väntar vår buss på att ta oss till våra hemorter. En underbart upplevelserik resa är tillända !
Pris 11.975:- Detta inkluderar bussresa till Arlanda
t o r, flyg Arlanda-Manchester resp London-Arlanda,
rundturer , entréer och sightseeing enligt program, del i
dubbelrum på 3- och 4- stjärniga hotell, halvpension
(frukost och middag) fr o m enkel middag dag 1 t o m
frukost dag 8, svensk guide (Lena).
Enkelrumstillägg 2.975:Anmälan till LASSES RESOR tel 0582-107 88
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