Wales 24 -30 augusti 2021
tisdag 24 augusti
Avresa från Arlanda 07.35 ankomst till Manchester 09.05 med SAS (direktflyg).
Buss hämtar vid flygplatsen och tar oss till The Grand Hotell i Llandodno. (hotellet syns
längst till vänster på bilden) https://www.britanniahotels.com/hotels/the-grand-hotel-llandudno
Restid till Llandudno ca 1,5 tim.

Llandodno är ”by” på ca 20 000 invånare som ligger på en halvö i den irländska sjön.
Stadens namn härstammar från stadens skyddshelgon Sankt Tudno.
Vi kommer till Llandodno vid lunchtid, då vår svenska guide Lena Dyche tar emot oss. Lena
bor i Wales sedan många år och kommer att vara med oss hela veckan. Läs gärna Lenas
blog om Wales. http://lenaiwales.wordpress.com
Vi äter lunch innan vi gör en guidad vandring i Llandodno. Middag på hotellet.
onsdag 25 augusti
Frukost på hotellet.
Efter frukost skall vi bege oss till
nationalparken Snowdonia och Snowdon
det högsta berget i Wales. Den högsta
spetsen, Moel yr Wyddfa, når en höjd av 1
085 m. En bergbana går från Llanberis till
toppen, från vilken man har en vidsträckt
utsikt. Om man står på toppen av Snowdon
en klar dag kan man se till England,
Skottland och Irland. Vi besöker även The
Slate Museum i Llanberis (gratis entré).
Slate = skiffer.
Tillbakaresa till Llandudno via Betws-yCoed. Lunch i Llanberis. Middag på hotellet.

torsdag 26 augusti
Frukost på hotellet.
Idag besöker vi ett världsarv Conwy
castle och byn Conwy strax utanför
Llandodno där vår guide Lena visar
oss runt.
Borgen uppfördes på 1200-talet av
kung Edvard. Borgen konstruerades
som en del av ett större projekt för
att bygga den muromgärdade
staden Conwy. Slottet spelade
under de närmaste århundradena
en viktig roll i flera krig.

Conwy Castle blev 1987 en del av världsarvet. Unesco
räknar Conwy Castle som ett av de bästa exemplen på
militärarkitektur från 1200-talets Europa. Vi tittar även på
Storbritanniens minsta hus. (se bild)
Lunch på egen hand i Conwy eller i Llandudno. Middag
på hotellet.
fredag 27 augusti
Frukost på hotellet
Vi besöker ön Anglesey som druiderna (kelter) kallade
Mona. Namnet Anglesey kommer från fornnordiskan, och
betyder "Ongulls ö". Väl på ön börjar vi med en
rundvandring på Plasnewydd (se bild) med den
fantastiska målningen av Rex Whistler. Plasnewydd, med
anor från 1400-talet, var på senare tid ett ”country house”
för Markisen av Anglesey. På vägen hem passerar vi Beaumaris castle och orten med det
långa namnet; Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
En heldagsutflykt. Middag på hotellet.

lördag 28 augusti

Frukost på hotellet.
Ledig dag. Passa på och åk spårvagnen upp till The Great Orme, en kalkstenshed 207
m.ö.h. ovanför Llandudno. Ordet härstammar från vikingatid ”Den stora ormen”.
Middag på hotellet
söndag 29 augusti

Foto Lena Dyche

Idag besöker vi Caernarfon Castle där Prins Charles kröntes till Prince of Wales. Caernarfon
är en del av UNESCOS världsarv – definitivt en upplevelse. Vägen till slottet går genom en
fantastisk vacker natur. Om tiden och vädret tillåter besöker vi byn Portmeirion. Byn var tänkt
att efterlikna en italiensk by men den är kanske mest känt för sitt porslin. Alternativt besöker
vi byn Beddgelert.
Sista kvällen tillbringar vi på en PUB med öl och PUB mat. Cheers!

måndag 30 augusti
Frukost på hotellet / Avfärd till flygplatsen
På vägen dit besöker vi den fantastiska staden Chester. Chester, ursprungligen Fort Deva,
grundades 79 e.Kr. dvs samma år som Vesuvius hade sitt stora utbrott. En romersk legion
byggde fortet högt upp på en klippa för att undvika de stora vattenflödena under vintern.
Fortet användes som hamnbas och militärt fort. Idag finns många lämningar kvar sen den
tiden, bl.a. den ursprungliga romerska muren, delar av ett värmesystem, ett gatumönster där
de fyra huvudgatorna möts samt en amfiteater.
16.30 Incheckning på flygplatsen i Manchester
18.30 Hemresa med SAS SK2550 direktflyg. Ankomst Arlanda kl. 21.50
Pris: 17 400 Tillägg för enkelrum 1 700 (även enkelrummen har havsutsikt)
Ingår
Flyg Arlanda- Manchester- Arlanda. Buss under alla dagar, 6 övernattningar, del i dubbelrum
med havsutsikt, 6 frukost och 6 middag (Premier dining). Vi bor på samma hotell under alla
dagar. Lena Dyche är vår svenska lokala guide. Alla utflykter.
Bokning gör du enklast genom att skicka mail till Mimosa kulturresa; bokning@kulturresa.se,
ange tilltalsnamn samt efternamn (dubbelnamn i förekommande fall) Observera att namnen
skall vara stavade som det står i passet. Ange även postadress, ev. fast telefon- och
mobilnummer, e-postadress.
Anmälningsavgiften 2 000 kr/ person betalas i samband med den skriftliga anmälan till
Mimosas Bg 130-3049. Ange namn och resa.
OBS! anmälan blir inte definitiv förrän anmälningsavgiften finns på Mimosa kulturresas konto.
I de fall arrangören ställer in resan återbetalas anmälningsavgiften.
Resan genomförs om tillräckligt antal anmäler sig. Vi reserverar oss för ev. justeringar i
programmet och eventuella kostnadsökningar vi ej råder över. Mimosa kulturresa ab ställer
resegarantier hos Kammarkollegiet och är medlem i Svenska Resebyrå- och
Arrangörsföreningen.
Här kan du läsa mer om Wales på Lenas blog: http://lenaiwales.wordpress.com
Mimosa kulturresa ab,
Björn Malmberg, 0708 890790
bjorn.malmberg@kulturresa.se
www.kulturresa.se

