
REIPPAILUA WALESIN UPEISSA MAISEMISSA, TUTUSTUMISTA AINUTLAATUISEEN KULTTUURIIN 

 
30.08 – 03.09.2017 
 
Keskiviikko 30.08   
08.25 – 09.25 AY933 lento  Helsinki - Manchester 
  
Suomalainen oppaamme on  vastassa ryhmää  lentokentällä.  Kuljetus Chesteriin, jossa 
pidämme lounastauon.   
 
Chester on kaupunki, jonka 2000 vuotinen 
historia ansaitsee paikan Euroopan 
kulttuurihistoriakaupunkina.  Tämä on helppo 
ymmärtää! 
Chesterin ympärillä on muuri, josta osa on 
roomalaisten rakentamaa.  Kaupungissa on myös 
Normandian aikainen, 1100-luvun katedraali ja 
kuuluisat “Rows”, jonka rakennukset ovat 
perinteistä musta-valkoista harakkatyyliä.  
Näissä taloissa on nykyään gallerioita ja 
kauppoja.  Itse asiassa koko kaupunki on 
korkean tason ostospaikka, josta löytyy kaikki tunnetuimmat kauppaketjut ja design -
myymälät. 
 
Teemme kävelykierrosta muurilla ja kaupungin viehättävimmillä kaduilla ennen kuin 
palaamme bussiin ja ajamme kohti kuorokilpailuista tunnettua idyllistä Llangollenia.  
Teemme lyhyen tutustumiskävelyn tässä pienessä kaupungissa ja majoitumme kahdeksi 
yöksi. Yhteinen illallinen 
30.08 – 01.09 Llangollen, North Wales 
 
Torstai 31.08  
   
Aloitamme päivän kevyellä patikoinnilla 
tasaisessa maastossa.  Päivän kävely on noin 
10 km pitkä mutta helppokulkuinen.  Se 
kattaa Llangollenin ja sen ympäröivän Dee –
laakson historian.  Mahtavat maisemat, 
kaunis maaseutu ja luonnon  rikkaus tekevät 
reitistä ikimuistettavan.  
 
Palaamme hotelliimme ja syömme yhteisen illallisen. 
 
 
Perjantai 01.09. 
 
Kävelemme Llangollenista kanaalin vartta upealle Pontcysyllten akveduktille (n. 7 km). 
Tämä teollistumisen ajan taidonnäyte ylittää Dee-joen lähes 40 metrin korkeudessa ja 
huimapäisimmät voivat halutessaan kulkea akveduktin yli edestakaisin.   



 
Täältä bussi hakee meidät ja ajamme 
Betws-y-Coen kylään. Poikkeamme   
mahtavalle Swallow vesiputoukselle ja 
ajamme täältä yli kauniin Snowdonian 
vuoriston ja tulemme merenrannalle, 
Llandudnon kaupunkiin, mihin 
majoitumme. Yhteinen illallinen. 
 
01.09 -03.09 Llandudno 
  
 
 
Lauantai  02.09   
 
Omistamme koko päivän Llandudnon rantalomakaupungille.  Kierrämme hienon 
maisemareitin Great Orme –niemenkärjen (7 km). Matkalla pysähdymme maisemareitin 
puolivälin kahvilassa tauolle.  Reippaimmilla on vielä mahdollisuus nousta Great Ormen 
huipulle tai käyttää tämän ajan nauttimalla rantaboulevardista tai Llandudnon kaupoista.   
 

 
 
Yhteinen illallinen 
 
Sunnuntai 03.09  
  
Tänään kävelemme viehättävään 
historialliseen Conwyn pikkukaupunkiin ohi 
Conwyn linnan merenlahtea seuraten (6 
km).  Teemme kaupungissa lyhyen 
kaupunkikierroksen. 
 
Pidämme tauon ja nautimme kaupungista 
ennen kuin nousemme bussiimme ja 
jatkamme Manchesterin lentokentälle. 
17.50 -22.30 AY938 Manchester- Helsinki  
 
Hinta  1340,00   
 
Hintaan sisältyy 



- lennot Helsinki – Manchester – Helsinki 
- suomalaisen oppaan palvelut kiertomatkan ajan alkaen Manchesterin 

lentokentältä 
- matkaohjelman mukaiset kuljetukset tilausbussilla 
- majoitukset kahden hengen huoneissa, neljän tähden hotelleissa 
- 2 yötä Llangollen, 2 yötä Llandudno 
- englantilaiset aamiaiset hotelleissa 
- 1 lounas ja 4 illallista 
- lentoverot ja muut maksut 

 

 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 210,00 
  yksin matkustavan matkustajan on maksettava 1 hengen huoneen lisämaksu 
 
Hotellit  30.08-01.09 

The Royal Hotel**** 
7 Bridge Street 
Llangollen 
Denbighsire 
North Wales LL20 8PG 
www.royal-hotel-llangollen.co.uk 
 
01.09 – 03.09 
The Imperial Hotel**** 
The Promenade 
Vaughan St 
Llandudno LL30 1AP 
www.theimperial.co.uk  
 

 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä tällä matkalla on kotimainen Matkapojat (Y-tunnus 1842916-
3). Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston 
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (4808/04/MjMvV, SMAL:19395) noudattaen kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja 
 
 
 
  
 


