Wales
Wonderful

Samen zingen in de gezellige pubs, rugby luid op tv.
Verstilde vestingstadjes en burchten.
Spectaculaire kliffen, glooiende heuvels vol schapen.
Noord-Wales, dat is ruig, rust en rumoer ineen.
TEKST EN BEELD: PETRA SCHOUTEN

135

De bouw van Conwy
Castle kostte £15.000,
het hoogste bedrag dat
koning Edward ooit aan
zijn Welshe kastelen
heeft besteed. Beklim
zeker de torens, het
uitzicht is meer dan
spectaculair

Tu Hqnr l’r Bont is een tearoom
in Llanrwst. Het charmante
gebouwtje stamt uit 1400

DA’S FLINK
DOORSTAPPEN

De totale oppervlakte
van Wales is 20.807
km². Daarmee is het
land ongeveer half zo
groot als Nederland.
De kust van Wales is
zo’n 1232 kilometer,
waarvan twee derde
beschermd natuur
gebied is. Het Wales
Coast Path is een
1400 kilometer lang
avontuur. Wales kan
met trots zeggen
het enige land ter
wereld te zijn met
een wandelroute
langs de héle kust.
Walescoastpath.
gov.uk
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D

ai Chef begroet ons in onvervalst Welsh:
“Croeso!” Met zijn onregelmatige gebit,
verweerde gezicht, knobbelige neus en
verkleurde tatoeages lijkt de masterchef het
meest op een oude zeebonk. Koken is zijn tweede passie. In de jaren 70 kwam ‘William David
Davies’ als rugbyspeler uit voor het nationale
team. “Vandaar die neus. Drie keer gebroken.”
De Coockery School is sinds de opening in 2012
een van de pareltjes in het Bodnant Welsh Food
Centre, een culinair paradijs aan de Conwy
rivier. Naast een kookstudio biedt het landgoed
gastenkamers, een restaurant, een tearoom,
een wijnkelder en een biologische supermarkt.
Bodnant Gardens zelf behoren tot de mooiste
tuinen van het Verenigd Koninkrijk. Na een
korte kookdemo mag ik zelf aan de slag. Op het
menu staan cawl – boerensoep en gekruid lamsvlees. Een recept van Dai’s oma, die hem de
liefde voor het vak bijbracht. De kookstudio
geurt naar verbrande tijm en wilde knoflook als
Dai Chef na het diner ter afscheid het glas heft:
“Ichi dda, good health.” De whisky brandt in
mijn keel. ‘Wales op je bord,’ wat een verrukkelijk begin van mijn reis.

HÓE, ZEGT U?

Terug in de tijd
De stadsmuren van Conwy zijn de best bewaarde
muren in heel Groot-Brittannië: 1300 meter lang,
1,5 meter breed, 22 torens en 3 stadspoorten. Het
uitzicht is spectaculair. Een ‘tapijt’ van rode
daken, de Conwy Suspension Bridge – de eerste
oeververbinding over de rivier – en natuurlijk
Conwy Castle, de burcht van koning Edward de
Eerste. Aan het einde van de wal valt mijn oog op
een schattig rood vissershuisje op de kade. Voor
de deur staat een vrouw in klederdracht. Anne
blijkt een van de vijf ‘ladies of the Quay House’.
Het smalste huis van Wales is maar 1,80 meter
breed en is volgens Anne een toeristische trek
pleister: “In het hoogseizoen draaien dagelijks
gemiddeld 500 mensen voor 1 pond een rondje in
‘mijn’ woonkamer.”

Welshe hymns
Wie Wales zegt, zegt rugby. Het nationale team
is immens populair. Kaartjes zijn voor buiten
landers nauwelijks te koop. Gelukkig staat in
elke pub de televisie aan. Zo ook in Ty Gwyn
Inn in Rowen, een voormalige koetsiersherberg
uit 1636 die van onder tot boven is ingericht

Llanfairpwllg wyngyllgogery
chwyrndrobwllllantysiliogo
gogoch ofwel ‘Parochie van
de Heilige Maria in het dal
van de witte hazelaar bij de
snelle maalstroom en de
parochie van de Heilige
Tysilio bij de rode grot’ ligt
op het eiland Anglesey en is
met 58 letters het dorp met
de langste naam van Europa.

In twee uur zigzaggen
we door een sprookjesachtig
landschap vol schapen,
leisteengroeven en
authentieke stationnetjes

Caernarfon Castle

GOUDEN BLOEMEN

De Bodnant Gardens bieden
adembenemende uitzichten
op Snowdonia National Park.
De tuin staat bekend om
zijn laburnum gewelf, een
tunnel van gouden bloemen
die vooral indrukwekkend is
van half mei tot begin juni.
Bodnantgarden.co.uk

met tierelantijnen uit grootmoeders tijd. Volgens
stamgast Jeff Roberts is de vrijdagavond echt
een begrip in de regio. “Tijdens de fish-suppersing-a-long zingen dorpsbewoners en toeristen
schouder aan schouder traditionele hymns.”
Na de wedstrijd lunchen we bij The Black Boy
Inn in Caernarfon. De oudste herberg van het
land dateert uit 1522. Een pub zoals een pub
moet zijn: donker, rommelig en luidruchtig.
Vooral op zondag, dé dag dat Welshe families
samen eten, overheerst gezellige chaos. Na een
bord fish&chips en een halve liter ale heb ik
een half uur voor de Welsh Highland Railway
richting Snowdonia vert rekt. Genoeg voor een
rondje Caernarfon Castle, de plek waar prins
Charles in 1969 tot ‘Prince of Wales’ werd
gekroond. Loop voor het mooiste uitzicht naar
de kade aan de overkant van de haven. Vooral op
windstille dagen is het zicht op de burcht, die in
het water spiegelt, indrukwekkend.

Zweinstein Express
De trein naar Snowdonia National Park kent drie
klassen. De zon schijnt, ik kies voor de goed
koopste (lees: deels open) wagon, vlak achter

138

Schiereiland Portmeirion
staat wat natuurschoon
betreft in mijn
persoonlijke top drie

Portmeirion Resort is
meerdere malen als
decor gebruikt voor
tv-series, onder andere
voor Doctor who, Cold
feet en The prisoner

LEZERSAANBIEDING

Autorondreis Wales
de grote stoomlocomotief. Minder luxe dan de
achterste rijtuigen, maar zeker niet oncomfortabel. In twee uur zigzaggen we door een sprook
jesachtig landschap vol schapen, leisteengroeven
en authentieke stationnetjes. De mooiste foto’s
van Snowdonia maak je in de bocht, na de halte
Snowdon Ranger, tipt Stewart McNeir. Ik spreek
de gepensioneerde project-engineer, die jaren
voor Welsh Highland Railway werkte in de trein.
Hangend over de reling, mijn gezicht in de frisse
wind – en af en toe een witte, stinkende stoom
wolk – voel ik me Harry Potters vriendinnetje
Hermelien Griffel.

Italië in Wales
Verborgen op een landtong die uitsteekt in rivier
de Dwyryd ligt het architectonische wonder
landschap Portmeirion. Een hotelcomplex dat
eruitziet als een Italiaans aandoend stadje met
een zuurstokroze toegangspoort, pastelkleurige
piazza’s, sierzuilen, fonteinen, standbeelden en
zelfs een Chinese pagode. Een nogal uit de hand
gelopen hobby van architect Sir Clough WilliamsEllis. Een mix van rococo, renaissance en de
fantasie van de architect. Het hotelcomplex is het
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toppunt van kitsch, de Efteling is er niets bij.
Wat natuurschoon betreft, staat dit schiereiland
in mijn persoonlijke top drie. De golfstroom
maakt het klimaat in Portmeirion zachter dan
in de rest van Noord-Wales. Hier groeien 600
soorten rododendrons, palmbomen, varens uit
Nieuw-Zeeland, bromelia’s uit Chili en azalea’s
uit het Braziliaanse regenwoud. En dan de
Dwyryd, die twee keer per dag verandert in
een ‘natte’ woestijn. Als een magneet word ik
ernaartoe getrokken. Onderweg kom ik niemand
tegen. Dat een wandeling op de rivierbodem
onverstandig is, begrijp ik later. Het tij komt
snel opzetten. Jaarlijks moeten toeristen van de
zandbanken worden gered. Ik zie geen gevaar
als mijn gympen zich na elke stap vastzuigen in
het zompige zand. Mijn sokken zijn doorweekt.
Ook dat maakt niet uit. Deze plek is zo puur, zo
adembenemend mooi. Voor heel even voel ik me
alleen op de wereld. ■

Meer informatie over Wales: Visitwales.nl
Op Zin.nl/wales vindt u een filmpje.

Vanaf € 637 p.p.

3X LOGEREN
IN STIJL
■ Bodysgallen Hall &

Spa is een van de drie
Historic House Hotels:
oude landhuizen die
aan verval zijn ontko
men doordat ze een
hotelbestemming kre
gen. Bodysgallen.com
■ Ook Tydden Llan in
Llandrillo was ooit een
landhuis. Nu is het een
restaurant with rooms
van Michelin-kok Bryan
Webb. Tyddynllan.co.uk
■ Portmeirion is een
hotelresort aan de
kust van Noord-Wales.
Het kasteel Castell
Deudraeth uit 1188,
met daarin elf kamers,
hoort er ook bij.
Portmeirion-village.
com

Genieten is even de tijd nemen
voor de schoonheid om u heen.
In Wales ligt het tempo lekker
laag en is de omgeving mooi,
majestueus en soms magisch.
Met dat genieten zit het tijdens
deze 11-daagse autorondreis
van House of Britain dus wel
goed. U bezoekt onder andere
Cardiff, de Brecon Beacons,
de Pembrokeshire Coast
en Snowdonia National Park.
Croeso I Cymru, oftewel
Welkom in Wales!

INCLUSIEF

10x overnachting in B&B’s, Inns
en hotels o.b.v. logies en ontbijt
en 2 personen per kamer.
BOEKEN

Zin lezers krijgen 5% korting!
Boek via Houseofbritain.nl/reis/11_
dagen_all_about_wales. Vul in het
Opmerkingenveld ‘Zin Magazine’ in.
De korting wordt dan handmatig op
uw boeking verrekend. Of bel (0118)
44 04 44 of e-mail naar info@houseofbritain.nl en boek o.v.v. ‘Zin Magazine’.

