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Een rots ergens in een landschap, een vreemd gevormd reliëf, een kasteelruïne,
een kolk in een rivier, een heuveltop… of er is wel een legende aan verbonden.
Wales is rijk aan legendes. Verbazend eigenlijk dat men tot onlangs wachtte om
Year of the Legends te organiseren.
Tijdens je verblijf in Wales creëer je je eigen legende, geïnspireerd door prachtige
landschappen, de rust, de taal die vraagtekens oproept, de gastvrije bewoners, de
lokale gastronomie, de geschiedenis die zich verrassend aandient en de talloze
mythes in al hun variaties.
Van zuid naar noord door Wales trekken, dat lijkt wel de handigste aanpak als je
thuisbasis in de Lage Landen ligt. Fietsers en wandelaars weten dat het lichtjes
klimmen is in die richting, maar vaak merk of voel je het niet eens. Even heerlijk
is het natuurlijk om ergens in het land een vaste stek te kiezen en van daaruit de
rust, de schoonheid en de geschiedenis te ontdekken. Lange, kaarsrechte wegen
zijn er niet, gelukkig maar. Je weet niet welke verrassing er na de volgende bocht
kan opduiken: een heuvelachtig landschap, een eeuwenoude ruïne, een klate‐
rende rivier, een uitnodigende pub, wat huizen gegroepeerd rond een kerktoren,
een stoomtrein op een smalspoor, met wat geluk zelfs een zwerm rode wou‐
wen…
Ik wens je veel ontdekkingen en bijzondere ervaringen in Wales.
Robert Declerck
Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers. Zijn
er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienstrege‐
lingen? Laat het ons weten! Of heb je tips hebben over hotels, pensions, cam‐
pings en dergelijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@odyssee-reisgidsen.nl
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Vale of Rheidol verkennen per smalspoortrein

Wales heeft eenvoudige grenzen: in het Oosten Engeland, in het Westen en
het Zuiden is er de overgang van land naar zee. Binnen deze grenzen wacht
een zeer gevarieerd landschap. Belangrijke ingrediënten zijn zacht glooiende
heuvels, valleien uitgegraven door heldere rivieren, onaantastbaar ogende
bergen en heuvels van bescheiden hoogte, bossen die zich plooien naar de
vorm van de bodem en littekens van de industriële revolutie. Het groen van
de natuur en het grijs van het bouwmateriaal uit de ondergrond zijn de
hoofdkleuren, maar een beetje zon levert zoveel bijkomende warme tinten.
Keltische identiteit
Dit landschap omvat zoveel ongewone vormen, schuiloorden en afgelegen plaat‐
sen dat de mens er een rijke voedingsbodem vond voor zijn fantasie. De daaruit
geboren verhalen maken een wezenlijk deel uit van het karakter van het land. De
afstand van noord naar zuid bedraagt ca. 300 kilometer van oost naar west is dat
zowat de helft. Een behoorlijk behapbaar gebied dus.
Nog steeds merkbaar is de Keltische identiteit, zowel in de taal, de verhalen, de
legenden. De komst van indringers als Romeinen en later Angelen en Saksen ver‐
sterkte die identiteit. Offa’s Dyke tussen Engeland en Wales vormt niet alleen een
politieke maar ook een culturele grens.
Wegwijs
Aan de tweetalige richtingaanwijzers merk je al dat het Welsh wezenlijk deel uit‐
maakt van het leven. Bij wijze van zachte kennismaking met die vreemd ogende
taal zijn alle plaatsnamen ook in het Welsh vermeld.

8 Wales
Om het overzicht te behouden over een land is er een opdeling in regio’s. In
Wales overlappen historische en modernere regiobenamingen elkaar en zorgen
voor verwarring. Gemakshalve is er een indeling volgens de windstreken; wat
rest is Midden-Wales.
Zuid-Wales: de regio rond de hoofdstad Cardiff, het gebied met Vale of Usk en
Wey Valley, nog meer valleien ten noorden van Cardiff en het kustgebied en ach‐
terland van Glamorgan.
Zuidwest-Wales: de omgeving van Swansea en verder de historische graaf‐
schappe Camarthenshire en Pembrokeshire.
Midden-Wales: vooral bekend door de Brecon Beacons en het gebied Ceredigion.
Noord-Wales: Snowdonia, Isle of Anglesey, de omgeving van Colwyn Bay en
North East Wales, dat zich uitstrekt tot aan de Engelse grens.
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Tintern Abbey heeft een eeuwenoude aantrekkingskracht

Schitterende natuur & landschappen
Brecon Beacons National Park
Snowdonia National Park
Pembrokeshire Coast National Park
Vale of Usk
Elan Valley
Trefi Marshes Nature Reserve
Fforest Fawr Geopark
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Opvallende burchten
Caernarfon Castle
Conwy Castle
Cardiff Castlr
Caerphilly Castle
Bodelwyddan Castle
Bijzondere kathedralen, kerken en abdijen
Llandaff Cathedral, Cardiff
St.David’s Cathedral, St.David
Tintern Abbey
Aardige steden en dorpen
Dollgelau
Hay-on-Wye
Llandrindod Wells
Narberth
Tenby
Usk
Prachtige tuinen
Bodnant Gardens
National Botanic Gardens of Wales
Powis Castle & Garden
Llanerchaeron
Zuchtende stoomtreinen
Brecon Mountain Railway, Pant
Ffestiniog Railway, Porthmadog
Snowdon Mountain Railway, Llanberis
Vale of Rheidol Railway, Aberystwyth
Industrieel erfgoed
Blaenavon Industrial Landscape
Rhondda Heritage Park
Waterloo Bridge
Shopping
Morgan Arcade, Cardiff
Cardiff Market
Quadrant Shopping Centre, Swansea
Bijzondere attracties
Centre for Alternative Technology, Machynlleth
Boottochtje over het Pontcysyllte Aqueduct, Llangollen
Beklimming Cadair Idris

Cardiff en omgeving

