Wales - rondrit in 6 dagen
door Luuk - 02 augustus 2018

Deze rondrit is gereden van maandag 9 juli t/m zaterdag 14 juli 2018 en nam dus slechts 6 dagen in beslag.
Overtocht
De reis tussen Calais en Folkestone hebben we, zowel heen als terug, gemaakt de trein. Volgens mij de snelste en eenvoudigste manier om het kanaal over te komen. De motoren hoeven
ook niet vastgesjord te worden. Een enkele reis was € 66, Eenvoudig online te boeken via de
website https://www.eurotunnel.com/nl/home/ van de Eurotunnel. Bij het inchecken de creditcard
waarmee je betaald hebt in de machine stoppen om het incheck proces te starten.

De hotels:

De eerste overnachting werd gemaakt bij:
The Angel - a City Lodge Hotel
Gosport road (A32)
Privett
Web: http://angelcitylodge.com/
Tel: +441730 828 111
Een hotel met goede bedden en schone kamers. Parkeerplaats voor de deur. Prima nachtrust en
het hotel beschikt over terras, bar en restaurant.

De tweede overnachting was bij:
The Castle Hotel
Kings Road
Llandovery
Web: http://castle-hotel-llandovery.co.uk/
Tel: +44 1550 720343
Een prima en gezellig hotel, met een groot terras, pub en restaurant. De prive parkeerplaats ligt
aan de achterkant van het hotel. Krakende vloeren, maar moderne badkamer en uitstekend bed.

Het derde overnachtingsadres was:
Dinorben Arms Hotel
Dinorben Square
Amlwch
Web: http://www.dinorbenarmshotel.co.uk/
Tel: +44 1407 830 358
Een leuk en gezellig hotel. Prima bedden en goede parkeerplaats.

Het voorlaatste hotel was:
Llanerch Inn
Llanerch Lane
Llandrindod Wells
Web: https://www.llanerchinn.com/
Tel: +441597 822234
Een prima hotel. Het is er lekker stil en de bedden zijn comfortabel. De barkeeper/ receptionist
was erg opgewekt en werd helemaal blij dat wij bekend waren met de gedraaide muziek; veel
Nederlandse muziek uit vervlogen tijden. Dit was het beste slaapadres van deze trip en ook het
ontbijt was een aanrader

De laatste overnachting werd genoten bij:
Star & Garter
High Street
Andover
Web: http://www.starandgarterhotelandover.co.uk/
Tel: +441264 323332
Via booking.com kon ik geen hoogte krijgen van dit hotel. Dit hotel was dan ook een erg plezierige verrassing. Modern, schoon en een heerlijk bed. Het hotel heeft zelf geen bar of restaurant,
maar op een paar stappen van het hotel is een grote hoeveelheid horeca te vinden. Een aanrader derhalve.

