
Wales 2017 
door Luuk - 24 april 2017 

Wales is een bestemming die ik 
nog nooit had bezocht, maar erg 
mooi is. Dit gebied is natuurlijk 
prachtig als het mooi weer is en 
dus het best als "last minute" te 
bezoeken. 

Uiteraard was ik al op zoek ge-
weest naar wat routes en dit geeft 
al een redelijk idee van de mooie 
gebieden. Daarbij natuurlijk een 
kaart met toeristische wegen aan-
geschaft, ter ondersteuning van 
de route keuze. 

Toen in april 2017 de kans zich 
voor deed, heb ik deze rit door 
Wales en Zuid Engeland met de auto gereden. Tijdens deze rit hebben we overnacht in de 
wat betere hotels; de goedkopere hotels bleken vol te zitten vanwege de Engelse voorjaars-
vakantie. 

De routes bleken nog wat verbetering te kunnen gebruiken en het routebestand is beschik-
baar, incl. deze verbeteringen. Dit routebestand zal in de nabije toekomst zeker gebruikt 
gaan worden voor een motorrit naar Wales en Zuid Engeland. 

In dit routebestand zijn 3 route mogelijkheden opgenomen: 

 11 daagse reis; door Wales en Zuid Engeland 

 8 daagse reis; door Wales (de X-routes na Llandeilo) 

 7 daagse reis; door Noord Wales, excl. rondrit Zuid Wales (de Y-routes na Bangor) 
Wij hebben in april 2017 de 11-daagse route gereden. In noord Wales hebben we twee 
nachten doorgebracht in Bangor. Het hotel was schitterend, maar het plaatsje Bangor is wat 
saai. Wellicht kan beter gekozen worden voor het meer toeristische plaatsje Llandudno 
(Merrion Hotel). 

De rondrit door Noord Wales leek 
heel erg mooi (licht blauwe route; 
04-2A/B). Mooi was het, maar zo 
hier en daar een beetje saai van-
wege het gebrek aan mooie boch-
ten. Het Conwy Castle bleek ook 
meer een ruine te zijn, maar het 
plaatsje Conwy zelf was de moei-
te waard. 

Als alternatief heb ik een andere 
rondrit uitgezet op het eiland An-
glesey (donkerpaarse route; 04-
1A/B). Deze rit heb ik zelf nog niet 
gereden, maar lijkt mooier dan de 
origineel geplande rondrit. 

Zuid Engeland - krijtrotsen 

Wales - Brecon Beacon National Park 

Bladzijde 1 

https://mooiemotor.nl/ritten/wales/Wales%20v2%20NTU2017.3.gpx.zip


De route begint op dag 1 in Aalsmeer en gaat rechtstreeks naar Calais. In Calais nemen we de 
trein naar Folkstone. De trein van 11:00 uur moet makkelijk haalbaar zijn als om 6 uur wordt ver-
trokken. We komen dan om 10:30 in Folkstone aan (uur tijdsverschil) en rijden dan heel toeris-
tisch naar ons eerste hotel: 

The Angel City Lodge Hotel 
A32 
Privett 

tel: +441730 828 111 
web: http://
www.angelcitylodgehotel.co.uk/ 

Op dag 2 rijden we via Stonehenge 
naar het noordwesten en nemen dan 
in de buurt van Bristol een stukje 
snelweg M4 om de stad te ontwijken. 
Dan via de M48 over de twee kilo-
meter lange Severn Bridge naar Wa-
les. 

Na de brug rijden we weer zeer toe-
ristisch, via het Brecon Beacon natio-
nal park, langs Black Mountain. Vanaf het Brecon Beacon national park is het nog zo'n 40 kilo-
meter over een prachtige weg naar ons schitterende hotel in Llandrindod Wells: 

Hotel The Metropole 
Temple Street 
Llandrindod Wells 

tel: +44 1597 823700 
web: https://www.metropole.co.uk/ 

Op dag 3 vervolgen we de route dan 
verder in noordwestelijke richting, 
naar de kust. Daarna rijden we de 
rest van de dag door het Snowdonia 
national park. Initieel zo'n honderd 
kilometer langs de kust en het laat-
ste stuk dwarsdoor het park naar 
Bangor. Van de rit op dag 3 is een 
langere (03-1) en een korte (03-2) 
variant.  
We overnachten in: 

Hotel Management Centre 
College Road 
Bangor 

tel: +44 1248 365 900 
web: https://www.bangor.ac.uk/management_centre/ 

Op dag 4 staat een rondrit door Noord Wales (04-2A/B) gepland. Een mooie rit, maar een beetje 
saai. Als alternatief heb ik een andere rondrit uitgezet op het eiland Anglesey (donkerpaarse rou-
te; 04-1A/B).  

Mooie kustplaatsen langs de route 

Snowdonia National Park 

Bladzijde 2 

http://www.angelcitylodgehotel.co.uk/
http://www.angelcitylodgehotel.co.uk/
https://www.metropole.co.uk/
https://www.bangor.ac.uk/management_centre/


Deze rit heb ik zelf nog niet gereden, maar lijkt mooier dan de origineel geplande rondrit. 

Op dag 5 rijden we een beetje zig-
zag door het Snowdonia national 
park zuidwaarts, om uiteindelijk een 
stuk langs de westkust te rijden naar 
het kustplaatsje Gwbert. Route 5 
kent twee varianten; route 05-1 (voor 
gevorderden, vanweg een moeilijk 
en smal stuk weg) en rouet 05-2 (de 
simpele variant). 

Als hotel is gekozen voor het echt 
schitterende: 

Cliff hotel & Spa 
straat - zie het routebestand  
Gwbert 

tel: +44 1239 613241 
web: http://www.cliffhotel.com/ 

Op dag 6 rijden we over het zuidwestelijke deel van Wales naar de rand van het Brecon Beacon 
national park en overnachten in een inn met eigen pub en restaurant: 

White Hart Inn 
Carmarthen Road  
Llandeilo  

tel: +44 1558 823 419 
web: http://
www.whitehartinnwales.co.uk/ 

Op dag 7 gaat de route via het Bre-
con Beacon National park in de rich-
ting van Bristol. Nabij Bristol rijden 
we een stukje over de M5 naar Brid-
gewater en daarna door een schitte-
rend landschap naar het prachtige 
Lynmouth. Dit plaatsje is ook zeer 
geschikt om een dagje rust te hou-
den. We overnachten in een hotel 
aan de haven: 

Bath Hotel 
Lynmouth Street 
Lynmouth 

tel: +44 1598 752 238 
web: http://www.bathhotellynmouth.co.uk/ 

Op dag 8 rijden we door het Exmoor national park en dan verder langs de kust naar Lands End. 
We overnachten op Lands End bij: 

 

Lynmouth - de haven valt droog bij eb 

Tenby - bekend toeristisch stadje 
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Lands End Hotel 
Sennen  

tel: +44 1736 871 844 
web: http://
www.landsendhotel.co.uk/ 

Op dag 9 ging het verder richting het 
oosten, via het Dartmoor National 
park en we eindigden deze dag in 
het New Forest National Park, bij de 
schitterende: 

White Buck Inn 
Bennetts Lane 
Burley 

tel: +44 1425 402 264 
web: http://www.whitebuckburley.co.uk/ 

Op dag 10 rijden we eerst een stuk door "The New Forest" om daarna de snelweg naar Canter-
bury te nemen. De aankomst bij het hotel is dan in het begin van de middag, zodat het histori-
sche plaatsje Canterbury nog bekeken kan worden. We overnachten bij een pub/ hotel in het 
centrum, met eigen parkeergelegenheid achter het hotel: 

The Falstaff Hotel 
10 ST Dunstan's street 
Canterbury 

tel: +44 1227 462 138 
web: http://www.thefalstaffincanterbury.com/ 

Op de laatste dag een korte, mooie 
rit van ca. 30 minuten naar de trein 
in Folkstone. Met de autotrein naar 
Calais en dan zo snel mogelijk naar 
huis. 

  

Het is natuurlijk wel verstandig om 
alle hotels te bespreken voordat we 
vanuit Nederland vertrekken. Dat 
scheelt een hoop gezoek tijdens de 
rit en het geeft zekerheid over de be-
schikbaarheid. 

  

  

  

  

De trein door de kanaaltunnel - geen spanbanden nodig 

Lands End - hotel op Lands End aan de kust 
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