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De Wales Way is een 
onlangs gelanceerde 
serie van drie nationale 
routes die u door
sommige van de 
meest buitengewone 
landschappen van 
ons land leiden.

De Coastal Way strekt over de hele lengte van 
Cardigan Bay. Het is een avontuurlijke reis van 
290 kilometer dat zijn weg zoekt tussen blauwe 
zeeën aan de ene kant en indrukwekkende bergen 
aan de andere. Van Aberdaron in het noorden 
tot St. Davids in het zuiden is de kust bezaaid met 
havenssteden en vissersdorpen, geheime baaien, 
uitgestrekte zandstranden en prachtige bergen.

Bovenal geeft de Coast Way de kans om uzelf  
te verdiepen in de authentieke cultuur van Wales; 
wereldberoemde attracties, werelderfgoederen, 
lekker eten en een van de oudste levende talen  
ter wereld!

Ontdek in eigen tempo

Van een week lange reis tot korte uitstapjes  
van twee of drie dagen, het Llŷn-schiereiland, 
Snowdonia, Ceredigion en Pembrokeshire bieden 
zoveel mogelijkheden om Wales het hele jaar  
door op zijn best te ontdekken en te ervaren.  
We hebben een paar suggesties samengesteld 
over wat te doen en te bezoeken.

Verdere informatie is te vinden op: 
www.visitsnowdonia.info
www.discoverceredigion.wales
www.visitpembrokeshire.com
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Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH. Copyright © 2018.  
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Cyngor Sir Penfro.

Hoewel alles mogelijk is gedaan om de juistheid van deze publicatie te 

waarborgen, kunnen de uitgevers geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden 

voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, of voor enige 

aangelegenheid op welke manier dan ook die verband houdt met of 

voortvloeit uit de publicatie van de informatie. Controleer prijzen en faciliteiten 

voor het maken van uw boeking. Als U klaar bent met de gids, graag 

doorsturen naar een vriend of in een geschikte container voor recycling.

Verklaringen:

Snowdonia
  Bardsey Island Boat Trip
 Aberdaron
 Caernarfon
 Criccieth
 Snowdon
 Blaenau Ffestiniog
 Portmeirion
 Harlech
 Cader Idris
 Talyllyn Railway

Ceredigion
 Ynyslas
 Pumlumon
 Aberystwyth
 Vale of Rheidol Railway
 Dolphins in Cardigan Bay
 Devil’s Bridge
 Strata Florida
 Aberaeron
 New Quay
 Cardigan

Pembrokeshire
 Strumble Head Lighthouse
 Nevern Church
 Fishguard
 Abereiddi
 Castell Henllys Iron Age Village
 Bluestones, Preseli Hills
 St David’s Cathedral
 Ramsey Island

2



A55A55

A470

A470

A44

A40
A40

A470

M4

M4

A48

A477

M4

5 6

5

1
2

8

4

6

3

7

9 8

6

7

4

2

1

5

10

3

8

4

1

7

10

9

3

2

  National Parks
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De bergen en kust van Snowdonia omvat zo'n 80 mijl van de Coastal 
Way van Aberdaron (het 'Land's End' van het schiereiland Llŷn) tot 
de kosmopolitische badplaats en zeilcentrum van Aberdyfi. Het loopt 
door het Area of Outstanding Natural Beauty van Llŷn, een gebied 
dat is uitgekozen voor zijn  prachtige kustlijn, en de Snowdonia 
National Park, een afwisselend landschap met spectaculaire 
bergen, steile rivierkloven, watervallen en groene valleien. Om 
het onderscheid nog meer te accentueren, wordt Welsh overal 
gesproken. Het is de oudste levende taal in Europa, en is centraal  
in het karakter en de cultuur van dit deel van Wales.

Bergen en 
kust van 
Snowdonia
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Glyderau, Snowdonia

Harlech

Llŷn Peninsula

Bounce Below, Blaenau Ffestiniog

Portmeirion

Ffestiniog & Welsh 
Highland Railway

Aberdaron

Criccieth

66



Starten of eindigen?
Aberdaron ligt op het westelijke 
uiterste van het schiereiland 
Llŷn, het 'Land’s End’ van 
Noord-Wales. Het is een 
sfeervolle - en legendarische 
- plaats. Ontdek de unieke 
geschiedenis en cultuur van 
het schiereiland in Porth y 
Swnt, het bezoekerscentrum 
van de National Trust. En als 
het weer goed is, neem dan 
een boottocht naar Ynys Enlli 
(Bardsey), het legendarische 
'eiland van de 20.000 heiligen'. 
Ook vermeldens waard is een 
rijkdom aan wandelroutes langs 
de kust van Wales. 

Werelderfgoed
Historische erfenis is overal 
te zien. De indrukwekkende 
kastelen van Caernarfon 
en Harlech - allemaal 
Werelderfgoedlocaties - 
domineren het landschap. 
Maar de inheemse forten 
van de Welsh Prinsen van 
Gwynedd vertellen een net zo 
boeind verhaal. Het kasteel van 
Criccieth staat op een toplocatie 
met uitzicht op Cardigan Bay 
en er is geen meer sfeervolle 
locatie vinden dan die van 
Castell y Bere in de buurt 
van Tywyn, genesteld in de 
voorgebergten van Cader Idris.

Kies een strand
Er zijn meer dan 35 stranden  
in dit gebied. Hier is een  
kort overzicht als U zin  
hebt in een zwempartij of  
een winterwandeling.

Aberdyfi – dramatisch gelegen 
aan de monding van de Dyfi, dit 
grote zandstrand is ideaal voor 
windsurfen en natuur spotten.

Harlech – ongerept zandstrand, 
ondersteund door duinen en 
met theatraal uitzicht op het 
kasteel van Harlech.

Een van's werelds beste 
strandkroegen. De Tŷ Coch 
Inn eindigde als derde in een 
wereldwijde stemming, hoger 
dan kroegen in Australië, Florida 
en Zuid-Afrika. Het is vlak bij 
het strand van de prachtig 
onderhouden National Trust 
kustplaatsje Porthdinllaen op het 
Llŷn schiereiland.

De avonturenhoofdstad 
van het Verenigd 
Koninkrijk
Snowdonia Mountains and 
Coast is de adrenaline- en 
avonturenhoofdstad van Groot-
Brittannië. Waar anders kunt U 
met een snelheid van meer dan 
100 km per uur langs een zipline 
suizen, de snelste ter wereld, en 
dan springen op een gigantische 
ondergrondse trampoline, 
in een leisteengroeve, de 
eerste ter wereld, in Blaenau 
Ffestiniog.

Portmeirion
Het is onmogelijk om niet 
verliefd te worden op 
Portmeirion. Dit fantasiedorp, 
gebouwd door architect Sir 
Clough Williams-Ellis, is een 
wonderbaarlijke mengelmoes 
van invloeden die varieren van 

Oosterlijke landen tot Italië. Het 
weelderige terrein en de tuinen 
zijn bijna net zo betoverend als 
het dorp zelf.

Spoorwegen
De wereldhoofdstad van 
smalspoorwegen. De Snowdon 
Mountain Railway doet wat het
zegt en brengt u naar de top 
van de hoogste bergtop in 
Wales en Engeland. De langste 
smalspoorweg van Groot - 
Brittannië is de 40 mijl lange 
Ffestiniog & Welsh Highland 
Railway van Caernarfon naar 
Blaenau Ffestiniog. Stoom door 
de oude bossen en weiden van  
Zuid Snowdonia op de Talyllyn 
Railway,'s werelds eerste 
gepreserveerde spoorweg.

Hoogtepunten Hier zijn een paar hoogtepunten, van noord tot zuid. 
Voor meer informatie over wat te doen en waar te 
verblijven, zie www.visitsnowdonia.info

Ga Igam ogam  
(vlak bij de kustweg)
Caernarfon - Gedefinieerd 
door zijn kasteel dat op de 
Werelderfgoedlijst staat, is 
Caernarfon een plek die u 
absoluut moet bezoeken.

Green Wood Forest 
Park is een zeer groene 
familieattractie, winnaar  
van vele prijzen voor  
eco referenties. 

Snowdon en de  
omliggende bergen -  
de hoogste piek in Wales.  
Het is een geweldig 
naturgebied, een steile 
bergkloof gevormd door 
vulkanen en gletsjers.
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Ongeveer 70 mijl van de Coastal Way ligt binnen Ceredigion, dat zich uitstrekt van  
de monding van de Dyfi in het noorden tot het historische marktstadje Cardigan  
(in Welsh Aberteifi, de 'Mond van de Teifi') in het zuiden. Het is een plaats met 
legendarische landschappen en zeegezichten, kleurrijke historische 
zeevaarthavens, lange stukken kust aangewezen als 
speciale beschermingszone en zeevruchten 
direct uit de baai. Ga naar het binnenland 
voor het typisch Welsh platteland - 
traditionele landschappen, heuvels 
en hooglanden, kleine 
marktsteden en weelderige 
groene riviervalleien.

De  
Coastal Way 
in Ceredigion
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Aberystwyth
De bloeiende hoofdstad van 
Mid Wales, is een veelzijdige 
badplaats en universiteitsstad, 
centrum voor jaarlijkse wieler- 
en comediefestivals. Ceredigion 
Museum, gehuisvest in een 
prachtige oude muziekhal, 
geeft u een algemeen beeld 
van het leven in dit deel van 
Wales, terwijl de Welshe cultuur 
en literatuur de thema's zijn in 
de gerenommeerde nationale 
bibliotheek van Wales. Er is 
ook een verwoest kasteel, 
moderne jachthaven en een 
klifbaan - dus u zult terug 
moeten komen om alles te zien. 

Wildlife
Voor natuurliefhebbers is 
het Ceredigion-gedeelte van 
de Coastal Way bijzonder 
inspirerend met tal van 
mogelijkheden om de natuur 
van dichtbij te bekijken tijdens 
de reis. Bezoek het Dyfi 
Visarend Project om een   kijkje 
te nemen in de nesten van deze 
majestueuze 'zeearenden', 
gered door zorgvuldige 
natuurbescherming. In de 
buurt, is het wetland gebied en 
het bos van het vogelreservaat 
van Ynys-hir. Het enorme 
nationale natuurreservaat Dyfi, 
waarvan de zandduinen en 
zoutmoerassen internationaal 
belangrijke wetlanden zijn, is 
het meest toegankelijk vanuit 
het bezoekerscentrum van 
Ynyslas. Verken het strand om 
de overblijfselen te vinden van 
het verzonken bos van 'Cantre'r 
Gwaelod' - de legendarische 
Welsh Atlantis. Maak een 

boottocht safari in Europa's 
beste dolfijn-spottende wateren 
van New Quay of ontdek 
bruinvissen, tuimelaars en grijze 
zeehonden vanaf het kust pad  
naar Aberporth. Verken het 
moerasland, tehuis van ijsvogels 
en otters in het Welsh Wildlife 
Centre in Cilgerran in de buurt 
van Cardigan. Pas op voor 
waterbuffels! 

Neem de trein voor 
watervalwandelingen  
in de vallei van Rheidol
Verken het binnenland met een 
tocht over de smalspoor Vale of 
Rheidol Railway. Het begint in
Aberystwyth, en dan klimt deze 
historische stoomtrein langs een 
kronkelende riviervallei 12 mijl, 
met onthullende uitzichten bij 
elke bocht op weg naar Devil's 
Bridge, waar u een wereld 
van tuimelende watervallen 
zult ontdekken,verborgen 
in een dramatische, steile 
dubbelwandige kloof, 
overspannen door drie bruggen 
– waarvan één, volgens zeggen.  
gebouwd  is door de duivel zelf. 

De parel van 
Cardigan Bay
Gezien de hoge standaard van de 
competitie, moet Mwnt om deze 
beschrijving aan te trekken
een buitengewone plaats zijn. 
Misschien komt dat omdat er 
hier echt niets is – behalve een 
sterrenstrand genesteld tussen 
groene landtongen en bekroond 
door een eenzaam kerkje, 
verblindend vanwege het witkalk. 
Gewoon perfect. 

Aberaeron
Een mooie haven vol huizen 
in Regency-stijl, geverfd in alle 
kleuren van de regenboog. 
Geniet van een pint garnalen 
of een verse Cardigan Bay krab 
in een van de bistrorestaurants 
van de stad, en trakteer uzelf 
dan op een schep of twee van 
het beroemde honingijs van 
Aberaeron. Llanerchaeron,  
eigendom van de National Trust  
is een zeldzaam voorbeeld 
van een 18e eeuws landgoed. 
Als u tijd hebt, kunt u hier op 
de fiets (of te voet) komen op 
een rustig 1 km lang fietspad  
langs de oevers van de rivier 
de Aeron vanuit Aberaeron.

Kustwandelingen  
U kunt onze kust niet bezoeken 
zonder een wandeling te maken 
langs het wereldberoemde, 
870-mijl lange Wales Kustpad. 
Neem een voorproefje langs 
een makkelijk stukje tussen 
twee mooie havenstadjes 
door beboste valleien en 
langs kliffen met een prachtig 
uitzicht op Cardigan Bay.

Cardigan 
Een levendig marktstadje waar 
een eeuwenlange geschiedenis 
is te vinden naast een cool, 
modern eten en kunstscène. 
Het is hip en historisch. Een 
wandeling door de stad omvat  
een tapijt van  architectuur door 
de eeuwen - van de krachtige 
wallen van Cardigan Castle, langs 
georgian cafés en huizen en door 
naar de Victoriaanse markthal.

Dit deel van de route is vol hoogtepunten. Dit zijn 
er slechts enkelen, van noord tot zuid. Voor meer 
informatie over wat te doen en te bezoeken zie  
www.discoverceredigion.wales

Hoogtepunten
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Ga Igam ogam  
(vlak bij de kustweg)
Bwlch Nant yr Arian – verken kilometers 
van mountainbikeroutes of kom dichtbij de 
rode Wouw, de roofvogels met V-formige 
staart, terwijl ze elke middag gevoed 
worden bij Bwlch Nant yr Arian. 

Geniet van de rust van de abdij van 
Strata Florida, waarvan de ruïnes 
liggen in de afgelegen, hooggelegen 
weilanden van het Cambrium-
gebergte in de buurt van Tregaron. 

Devil’s Bridge 

New Quay

Borth

Cardigan

Aberaeron

Mwnt
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Hier verkennen we ongeveer 60 mijl 
van de Coastal Way - het stuk tussen 
St. Davids en Poppit Sands bij het 
historische marktstadje Cardigan. Het 
ligt in de Pembrokeshire Coast National 
Park, het enige volledig nationale 
kustpark van het VK. Elke stap van uw 
reis brengt u door een rijk, gevarieerd 
en tijdloos landschap - in Welsh 'Gwlad 
hud a lledrith', het legendarische 'land 
van magie en betovering'- dat iedereen 
heeft geïnspireerd, van kunstenaars 
tot Keltische heiligen, middeleeuwse 
pelgrims tot hedendaagse reizigers.

De Coastal Way  
in Pembrokeshire
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Ramsey Island
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Blue Lagoon

Whitesands 
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Ramsey Island
Voor echt wilde avonturen is 
een bezoek aan RSPB Ramsey 
Island een must. Maak een 
reis vanuit St. Davids naar dit 
natuurreservaat, het tehuis 
van krioelende kolonies 
van broedende zeevogels, 
bruinvissen en broedplaats van 
grijze zeehonden, voor het zien 
van dieren van wereld belang. 

Kleinste stad in het VK
St Davids betovert al eeuwen 
lang - sinds de middeleeuwen, 
toen twee bedevaarten naar de 
kathedraal (de plaats gesticht 
door de patroonheilige van 
Wales) werden geteld gelijk 
aan één naar Rome. Het is 
de kleinste stad van Groot-
Brittannië (2.000 inwoners) met, 
naar onze mening, de grootste 
concentratie van kunstgalerijen 
en studio's per hoofd. 

Eetbare insecten
Beynon's Bug Farm, net 
buiten St Davids, is een 
uniek onderzoeks- en 
bezoekerscentrum gewijd aan 
de insectenwereld en duurzame 
landbouw. u moet echt de Grub 
Keuken bezoeken waar de 
insecten altijd op het menu staan. 

Coasteering aan de Blue 
Lagoon, Abereiddi
Leer onze kustlijn kennen 
terwijl u eerst klautert over 
rotsblokken en rotswanden 
om u dan te storten in de 
wateren van deze voormalige 
leisteengroeve, nu een aquatische 
avonturenspeelplaats. 

Bekroonde stranden
Er kan veilig gezegd worden dat 
de stranden van Pembrokeshire 
iedereen aanspreekt, en met 
meer dan 50 om uit te kiezen, 
kunt u zien waarom. Beschermd 
door hun National Park-status
hebben de stranden van 
Pembrokeshire het schoonste 
water met vele prijzen om dit  
te tonen. 

Traditionele  
havendorpen en-steden
Porthgain, waar de ruige, 
rotsachtige noordkust van 
Pembrokeshire tijdelijk plaats 
maakt voor een beschutte 
haven met een unieke, vreemde 
charme. 

De Lower Harbour van 
Fishguard is echt een plaatje 
in North Pembrokeshire, waar 
werkende vissersboten zich 
mengen met paddle boarders 
in deze mooie haven die ook 
een rol speelde in klassieke 
Hollywood-films zoals Moby Dick 
en Under Milkwood.

Net langs de kust is Newport, 
met een heerlijke selectie van 
restaurants, bistro's en cafés.
Het is een ideale uitvalsbasis 
om te wandelen en trekt een 
modern publiek aan.
 
Eigenzinnige Gwaun Valley is 
uitgehouwen tijdens de laatste 
ijstijd. Dit diepe dal loopt van de 
kust omhoog naar de Preseli-
heuvels, waar het National 
Park het binnenland in trekt 
en bezaaid is met fascinerende 
prehistorische plekken, 

waaronder de oorsprong van  
de Stonehenge Bluestones.

Noord Pembrokeshire eindigt 
met een zwier langs de Teifi-
monding en Poppit Sands, 
een groot, winderig strand 
in de buurt van een andere 
heilige plek, het historische 
dorpje St Dogmaels met zijn 
middeleeuwse abdij. 

Poppit Sands is het begin  
(of eindpunt, afhankelijk van  
uw reisrichting) van de 
Pembrokeshire Coast National 
Park. Het is een lange, zanderige 
duinrug met strand aan de 
monding van de rivier Teifi.

Ga Igam ogam  
(vlak bij de kustweg)
Pentre Ifan - een 
neolithische grafkamer die 
dateert uit ongeveer 3500 
voor Christus, in de heuvels 
ten oosten van Newport. Het 
is het grootste en beste 
voorbeeld van zijn soort in 
Wales.

Castell Henllys – een 
gereconstrueerd fort uit het 
ijzeren  tiidperk waar U bijna 
2000 jaar in tijd terugstapt.

Nevern Church – Celtic 
Ogham-script uit de 6e eeuw 
is geëtst in een vensterbank 
in de kerk. U moet ook de 
700 jaar oude Bloedende 
taxusboom bij de ingang 
vinden - om een   onbekende 
reden heeft de boom zo lang 
als men zich kan herinneren 
een bloedrood sap 'gebloed'.

Dit zijn er slechts enkele, van west naar oost.  
Voor meer informatie over wat te doen en te  
bezoeken zie: www.visitpembrokeshire.com 

Hoogtepunten
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The North Wales Way 
The Coastal Way
The Cambrian Way  

De Wales Way
De Wales Way is een nieuwe serie van drie nationale 
routes die U naar het hart van het echte Wales leiden. 
De Coastal Way volgt de westkust van Wales rond 
Cardigan Bay, een weg tocht van 180 mijl (290 km) tussen 
de zee en de bergen. De Cambrian Way doorkruist de 
ruggengraat van Wales een afstand van 185 mijl (300 km) 
tussen Llandudno en Cardiff, door nationale parken en 
grote groene ruimtes. Het noorden van de Wales Way 
leidt 120 kilometer langs machtige kastelen naar  
het eiland Anglesey.

www.thewalesway.com


