Wales resan mellan 3-8 september 2018
måndag 3 september
Avresa från Arlanda till Manchester kl 07.35 med SAS. Ankomst Manchester kl 09.05
(tidsskillnad mellan Sverige och Wales -1 timme)
Buss hämtar vid flygplatsen för transport till vårt hotell i Llandodno. (hotellet syns
längst till vänster på bilden) Körtid 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 möter upp.
Vi äter lunch innan vi får en guidad vandring i Llandodno. Spårvagn upp till The Great
Orme, en kalkstenshed 207 m.ö.h. Ordet härstammar från vikingatid ”Den stora
ormen”. Middag på hotellet.
tisdag 4 september
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-y-Coed. Lunch i Llanberis.
Middag på hotellet

onsdag 5 september
Frukost på hotellet.
Idag besöker vi ett
världsarv Conwy
castle och byn
Conwy strax utanför
Llandodno.
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.
Lunch i Conwy eller i Llandudno. Middag på hotellet.
torsdag 6 september
Frukost på hotellet
Vi besöker ön
Anglesey som
druiderna (kelter)
kallade Mona.
Namnet Anglesey
kommer från
fornnordiskan, och
betyder "Ongulls
ö". Vi börjar med
Plasnewydd ett
”country house” för
Markisen av
Anglesey. Vi tar
oss sedan ut till
Holy head (South
Stack Lighthouse
och South Stack reservatet) för att sedan åka längs kusten ner till Beaumaris castle
och vidare hem. Vi passerar då orten med det långa namnet;
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
En heldagsutflykt.
Middag på hotellet

fredag 7 september
Frukost på hotellet.
Förmiddagen ägnas åt det tredje
slottet i Wales som tillhör UNESCOS
världsarv: Caernarfon Castle.
Eftermiddagen fri för egna aktiviteter
i Llandodno.
Avskedskvällen kvällen tillbringar vi
på en PUB med öl och PUB mat.
lörgag 8 september
Frukost på hotellet
Avfärd till flygplatsen
Hemresa med SAS SK2550 kl 20.30
Ankomst Arlanda kl 23.45
Pris; 12 900:- Tillägg för enkelrum 2 000:-.
Anmälningsavgift 2 000:-/ person. Anmälan blir definitiv då anmälningsavgiften finns
på vårt konto Mimosa kulturresa ab, Bg 130-3049.
Ingår
Flyg Arlanda- Manchester- Arlanda, Buss under alla dagar, 5 övernattningar, del i
dubbelrum, 5 frukost och 5 middag. Vi bor på samma hotell under alla dagar. Svensk
lokal guide boende i Wales. Alla utflykter.
För ytterligare info kontakta; Björn Malmberg, 0708 890790
Entréer ingår ej då vissa av slotten, museerna är gratis. Vi reserverar oss vad gäller
förändringar i programmet och prishöjningar vi ej har kontroll över.
Resan genomförs om tillräckligt antal vill genomföra resan. Mimosa kulturresa ab
tillämpar ”Allmänna villkor för paketresor” och ställer resegarantier hos
Kammarkollegiet. Vi reserverar oss för justeringar i programmet och
kostnadsökningar vi ej råder över.

Mimosa kulturresa ab,
Björn Malmberg, 0708 890790
bjorn.malmberg@kulturresa.se
www.kulturresa.se

