Vaikuttava ja mystinen Wales 6.-10.5.2018

Ihastuttava ja mystinen Wales, Brittein saarten läntisessä osassa, on tunnettu lauluistaan,
lampaistaan ja vihreistä kukkuloistaan. Aloitamme matkamme etelästä, maan pääkaupungista
Cardiffista ja ajamme ylös pohjoiseen Snowdonian vuoriston kautta Irlannin meren rannalle
Llandudnon kaupunkiin. Kuvankauniiden maisemien lisäksi näemme mm. jylhiä linnoja,
puutarhoja, pittoreskeja kyliä ja opimme lisää walesilaisista ja heidän kulttuuristaan.
Anna Walesin valloittaa myös sinut.
Alustava matkaohjelma:
Sunnuntai
Klo 04:00
Klo 06:00
Klo 08:00

6.5.
Tervetuloa Cardiffiin
Bussikuljetus Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Lähtöselvitys aukeaa.
Finnairin lento lähtee kohti Lontoota. Saapuminen Heathrown lentokentälle klo
09:10 paikallista aikaa. Aikaero on – 2 tuntia. Suomenkielinen opas on vastassa
lentoaseman tuloaulassa. Suoraan lentokentältä lähdemme ajamaan kohti
Cardiffia. Matkalla poikkeamme lounaalle perinteiseen pubiin, jossa nautimme
englantilaisen ”Sunday Roast”-lounaan. Paahtopaisti perunoiden kera on
perinteinen sunnuntairuoka brittikodeissa. Lounaan jälkeen jatkamme matkaa
Walesin pääkaupunkiin Cardiffiin. Noin 350 000 asukkaan Cardiff on kehittynyt
nopeasti hiilisatamasta moderniksi kaupungiksi. Walesin omaleimaisuus on
nähtävissä myös Walesin kaduilla. Kaupunkiin saavuttua teemme lyhyen
kaupunkikierroksen ja näemme mm. Cardiffin uudistetun satama-alueen, jossa
sijaitsee maineikas Walesin kansallisooppera Millenium Centre sekä walesilaisten
oma parlamenttitalo, Senedd. Majoittuminen keskustahotelliin. Kaupungin
keskusta on moderni ja tunnelma nuorekas. Ilta omaa aikaa tutustua kaupunkiin.

Hotelli Jurys Inn Cardiff **** (paikallinen luokitus)
1 Park Pl, Cardiff CF10 3UD, Puh 0161 774 2983 www.jurysinns.com/hotels/cardiff
Kauniissa vanhassa rakennuksessa oleva keskustahotelli. 140 huonetta, joissa on taulu-tv,
teen- ja kahvinkeittovälineet, hiustenkuivaaja, jääkaappi. Ilmainen WiFi koko
hotellissa. Hotellissa on ravintola, baari.

Maanantai 7.5.

St. Fagans -museo ja Brecon Beacon kansallispuisto
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti pohjoista. Heti alkumatkasta pysähdymme
Cardiffin lähelle mielenkiintoiseen ulkoilmamuseoon. St. Fagans -museo kertoo
walesilaisista tavoista asua ja elää vuosisatojen aikana. Tämä kansanhistorian
museo avartaa käsitystämme walesilaisuudesta ja antaa meille pohjatiedot tästä
erikoisesta kymrin kieltä puhuvasta kansasta. Museovierailun jälkeen ajamme
syvemmälle maaseutua ja ajamme läpi Brecon Beacon kansallispuiston
upeiden maisemien. Pidämme mahdollisimman paljon kuvaustaukoja.
Pysähdymme Crickhowellin pienessä markkinakaupungissa, jossa mahdollista
nauttia välipalaa tai omakustanteinen lounas. Tauon jälkeen jatkamme matkaa
Keski- Walesissa sijaitsevaan Llandrindod Wells -kylään ja majoittuminen hotelliin.
Illallinen hotellissa.

Hotelli Metropole **** (paikallinen luokitus)
Temple Street Llandrindod Wells, Powys LD15DY, puh. 01597 823 70 www.metropole.co.uk
Turistiluokan hotelli, joka on ollut saman perheen omistuksessa yli satavuotta. 110
huonetta, joissa taulu-tv, kahvin- ja teenkeittovälineet, hiustenkuivaaja ja ilmainen WiFi.
Yleisissä tiloissa ravintola, baari ja upea uima-allas.

Tiistai 8.5.

Powis Castle, Snowdonia, Betws-y-Coed ja Llandudnon
Aamiainen hotellissa. Jatkamme matkaa kohti Walesin pohjoisosaa. Vierailemme
Powis Castle -linnassa lähellä Englannin rajaa. Powis on korkean kallion päällä
oleva jylhä, punaisesta hiekkakivestä rakennettu linna. Linnan puutarha on yksi
Britannian upeimmista ja se on hyvin säilynyt esimerkki barokkipuutarhasta.
Terassipuutarhaa reunustavat valtavat, leikatut marjakuuset ja puutarhan eri
tasoilla on nähtävillä patsaita ja erilaisia kasveja. Itse rakennus on 1200-luvulta,
mutta kauniit huoneet ja niiden aarteet lähinnä 1800-luvulla linnaa asuttaneen
Clive-suvun jäljiltä. Linnassa on hieno kokoelma taidetta ja historiallisia esineitä,
huonekaluja, patsaita sekä tekstiilejä mm. Euroopasta ja Intiasta.
Linnavierailun jälkeen jatkamme matkaa Pohjois-Walesin tunnetuimmalle alueelle
Snowdonian vuoristoon. Maan korkeimmat huiput sijaitsevat juuri Snowdonian
alueella. Korkein huippu, Snowdon kohoaa 1085 m korkeuteen. Matkalla
pysähdymme Betws-y-Coed’n pienessä kylässä jaloittelemaan. Snowdonian
kansallispuiston laaksossa sijaitseva pieni kylä on suosittu pysähdyspaikka. Täältä
ajamme kohti merenrantaa, Llandudnon kaupunkiin. Teemme lyhyen
kaupunkikierroksen ennen majoittumista promenadilla olevaan Imperial -

hotelliin. Kaupunkikuva on pysynyt muuttumattomana vuosikymmenien ajan.
Näemme mm. Llandudnonin tyylikästä rantapromenadia reunustavat
pastellinsävyiset, kauniit rakennukset sekä ranta-alueella sijaitsevan laiturin, joka
on Walesin pisin. Majoittumisen jälkeen yhteinen illallinen hotellissa.

Hotelli Imperial **** (paikallinen luokitus)
The Promenade, Llandudno LL30 1AP, puh. 01492 877 466 www.theimperial.co.uk
Kauniissa 1800-luvun rakennuksessa oleva neljän tähden hotelli. Hotellissa on vain 98
huonetta, joissa taulu-tv, puhelin, hiustenkuivaaja, vesipullo, teen- ja kahvinkeittovälineet.
Yleisissä tiloissa on ravintola, baari ja vapaa-ajankeskus uima-altaineen.

Keskiviikko 9.5.
Portmeirion ja Bodnant puutarha
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumisretkelle lähiympäristöön. Poikkeamme
merkilliseen arkkitehtuuriseen kylään, Portmeirioniin. Tämä on rikkaan miehen,
Sir Clough William-Ellisin unelmakylä, jonka hän rakennutti meren rannalle
kopioiden sellaista arkkitehtuuria, joka häntä eniten miellytti. Italian Rivieraa
muistuttavaa kylää rakennettiin vuosina 1925 – 1975. William-Ellis oli arkkitehti
ja kunnioituksesta Välimeren alueen ilmapiirille, erityisesti italialaisen Portofinon
kaupungin, halusi hän rakentaa Portmeirionin kylän Pohjois-Walesin Gwyneddin
kreivikuntaan. Vierailu on ihastuttava kokemus. Portmeirion on toiminut
innoittajana monelle kirjailijalle sekä käsikirjoittajalle. Alueella onkin kuvattu tvsarjoja ja musiikkivideoita.
Jatkamme matkaa Caernarfonin pikkukaupunkiin, joka on kuuluisa Caernarfonin
linnasta ja muureistaan. Tässä linnassa Prinssi Charles sai äidiltään kuningatar
Elisabeth II:lta Walesin prinssin arvonimen. Linnan rakennutti Edvard I 1200luvun lopulla. Caernarfonin linna on Unescon maailmanperintölistalla. Emme
vieraile itse linnassa, vaan pidämme sen ulkopuolella valokuvaustauon.
Paluumatkalla Llandudnoon poikkeamme Bodnant puutarhaan, joka on yksi
kauneimmista Walesissa kattaen 33 hehtaarin alueen. Bodnant Hallin ympärille on
istutettu puutarha yrtteineen ja penkereineen. Suurempi osa Bodnantia keskittyy
puistoon ja ympäri maailmaa kerättyihin erikoisiin kasveihin. Puutarhan omistaa
nykyään National Trust, joka on sinänsä jo mielenkiintoinen aihe. Oppaamme
kertoo tästä erikoisesta kulttuuriperinteiden suojelijasta ja sen tekemästä työstä
matkan aikana. Puutarha sijaitsee Conwy-joen yläpuolella ja sieltä on upeat
näköalat ympäristöön. Palaamme Llandudnoon ja illallinen hotellissa.

Torstai 10.5.
Chester
Rauhallisen aamun ja kiireettömän aamiaisen jälkeen lähdemme Englantiin ja
siellä Chesterin kaupunkiin. Chester on kaupunki, jonka 2000 vuotinen historia
ansaitsee paikkansa Euroopan kulttuurihistoriakaupunkina. Kaupungissa käydessä
tämä on helppo ymmärtää. Chesterin ympärillä on muuri, josta osa on
roomalaisten rakentamaa. Kaupungissa on myös normanniaikainen, 1100-luvun
katedraali. Kaupungin erikoisuutena ovat kuuluisat katetut ”Rows” kulkukäytävät
kauppaliikkeiden ensimmäisessä kerroksessa. Chester Rows-käytävät ovat
ainutlaatuiset eikä niitä löydy muualta maailmasta. Näissä historiallisissa, musta valkoista harakkatyyliä edustavissa taloissa on nykyään gallerioita ja kauppoja.
Itse asiassa koko kaupunki on korean tason ostospaikka, josta löytyy kaikki
tunnetuimmat kauppaketjut ja design-myymälät. Aikaa omatoimiseen
lounaaseen.
Teemme kävelykierroksen muurilla ja kaupungin viehättävimmillä kaduilla
ennen kuin palaamme bussiin ja ajamme Manchesterin lentokentälle.
Klo 17:50
Finnairin lento lähtee Manchesteristä ja saapuu Helsinkiin klo 22:30.
Bussikuljetus Tampereelle.

Hinta

1295 eur/hlö kahden hengen huoneessa alkaen Tampereelta
1260 eur/hlö kahden hengen huoneessa alkaen Helsingistä
Yhden hengen huoneen lisämaksu 175 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja takaisin
- Finnairin lennot Helsinki – Lontoo/Manchester – Helsinki turistiluokassa
- lentokenttämaksu ja -verot
- 4 yön majoitus (1 yö Cardiff, 1 yö Llandrindod Wells, 2 yötä Llandudnon)
- matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja retket
- sisäänpääsymaksut: St.Faganin museo, Powys Castle, Portmeirion, Bodnant
puutarha
- matkaohjelman mukaiset ateriat (4 lämmintä aamiaista, 1 lounas, 3 illallista)
- suomenkielisen oppaan palvelut alkaen Lontoon kentältä päätyen Manchesterin
lentokentälle
- arvonlisävero
Matkaan ei sisälly:
- ruokajuomat
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat

- matkavakuutus ** suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen
edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan
sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan
mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen
matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan
lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot tämän matkaohjelman lopussa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 - 477070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv
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