Tips voor kinderen in Wales

1. Zuid Wales met Cardiff
2.Midden Wales
3. Noord Wales

1. Zuid Wales
LLanelly Wetlandcentre is een groot natuurgebied met heel veel verschillende
vogels, ook flamingo's. Er zijn allerlei activiteiten en er staan fietsen klaar.
http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/
In het dorpje Bronwydd ligt de Gwily Railway waar je een ritje van een uur in een
stoomtrein kunt maken. Halverwege is er een stop en kun je ook nog een rondje op
de mini trein maken. http://www.gwili-railway.co.uk/en/plan-your-day/the-journey.aspx
Houd je van pony's en paarden dan moet je naar Marros Riding Centre in Pendine .
Lessen, een rondrit, rijden op het strand of de baas zijn van een pony voor een
(halve) dag. http://www.marros-farm.co.uk/Riding.htm
The Tinshed Experience in Laugharne is een bijzondere verzameling oude auto's,
uniformen, tinnen blikjes en andere spulletjes uit de Tweede Wereldoorlog.
www.tinshedexperience.co.uk
En als je toch in Laugharne bent, dan moet je ook naar het middeleeuwse
Laugharne Castle, op een prachtige plek met uitzicht op zee.
http://cadw.wales.gov.uk/daysout/laugharnecastle/?lang=en
Vanaf Laugharne kun je een schitterende rondwandeling maken hoog langs de
zee en terug door de velden. Gratis.
http://www.bbc.co.uk/wales/nature/sites/walking/downloads/Laugharne.pdf
In Pendine is een prachtig zandstrand en ook The Museum of Speed met
raceauto's, die gebruikt zijn voor de races op het strand. http://www.carmarthenshirepages.co.uk/attractions/museum_of_speed.html
Vanaf Pendine kun je ook een deel van het Coast Path volgen langs de zee naar
Amroth. Het gaat heerlijk op en neer! Gratis. Je hoeft niet terug te lopen, want er
gaat ook regelmatig een bus (niet gratis).
Als jullie liever fietsen dan wandelen, dan kun je ook een stuk van 29 km. fietsen
over het Wales Coast Path. Je gaat vlak langs de zee en komt ook bij LLanelly
Wetlandcentre langs.

http://www.walescoastpath.gov.uk/what_can_i_do/cycling/cycling__carmarthenshire.aspx Gratis.
Helemaal in het zuidwesten ligt het dorpje St. David's waar de ruïne van het
Bishop's Palace staat. Het is een soort kasteel met heel veel gangetjes, trappen,
een kelder en boven heb je heel mooi uitzicht. Er worden veel activiteiten
georganiseerd. http://cadw.wales.gov.uk/daysout/stdavidsbishopspalace/?lang=en
Vlak buiten St David's ligt een mooi strand Whitesands. En op de duinen/heuvels bij
het strand kun je schitterend wandelen. Gratis.
In het dorpje Cilgerran staat een mini mini museum in een rode telefooncel, die niet
meer gebruikt wordt! Er hangen foto's van de omgeving. http://bit.ly/11iznEN
De ruïne van Carreg Cennan Castle in Trapp is heel indrukwekkend en hij ligt op
een hoge heuvel, die je eerst moet beklimmen! Er zijn allerlei gangen, ruimtes,
trappen en er is zelfs een hele lange tunnel, maar dan moet je wel je zaklamp
meenemen. http://www.carregcennencastle.com/Castle.htm
Caerphilly Castle is het grootste kasteel in heel Wales en je moet door een enorme
poort om binnen te komen en er omheen ligt heel veel water. Er wordt altijd heel veel
georganiseerd. http://cadw.wales.gov.uk/daysout/caerphilly-castle/?lang=en
Aberglasney Gardens is mooi voor volwassenen, maar ook voor kinderen, want in
de ruïne van een gebouw groeien ontzettend hoge planten, zodat het een soort
oerwoud lijkt dat niet buiten maar binnen is. http://www.aberglasney.org/
Big Pit National Coal Museum in Blaenavon zit in een echte kolenmijn van vroeger.
Er zijn allerlei tentoonstellingen en je kunt met een mijnwerker 70 meter onder de
grond tijdens een spannende rondleiding van een uur. Je krijgt een helm met lamp er
op. https://www.museumwales.ac.uk/bigpit/tour/ Gratis.
Wil je weten hoe de Romeinen vroeger leefden en nog heel veel voorwerpen zien,
die opgegraven zijn, dan moet je naar het National Roman Legion Museum in
Caerleon. Je kunt ook een echt harnas aanpassen.
https://www.museumwales.ac.uk/roman/exhibitions-and-artefacts/ Gratis
Wenallt Woods in Tongwynlais is heel leuk voor de jongere kinderen. Je kunt er
een wandeling van 5 km. maken door het bos en komt langs kleine deurtjes waar
elfjes wonen, er is een draak in een schatkist en andere spannende dingen. Gratis.
Aberdulais Tin Works is een echte aanrader als het veel geregend heeft, want dan
is de waterval enorm en stort met veel geweld naar beneden. In het
bezoekerscentrum is een mooie voorstelling op 4 tv's naast elkaar. Op deze plek
werd vroeger ijzer geplet tot het een heel dun velletje was.
http://www.nationaltrust.org.uk/aberdulais-tinworks-and-waterfall/

Bij Merthyr Mawr aan zee zijn enorme zandduinen en ga je iets het land in dan kun
je over grote stenen in het water naar de ruïne van Ogmore Castle en daar lekker
rondkijken. http://cadw.wales.gov.uk/daysout/ogmorecastle/?lang=en Gratis
Aan het einde van de B4319 is een parkeerplaatsje. Als je een hele lange stenen
trap af gaat kom je bij St. Govan Chapel in de rotsen aan zee, waar een kluizenaar
woonde. http://www.bluestonewales.com/blog/pembrokeshire-secrets-st-govanschapel Gratis
Een avontuurlijke wandeling naar de grot: Twm Sion Cati Cave, waar de 'Robin
Hood' uit Wales zich verstopte. Gratis.
http://www.rhandirmwyn.net/twmsioncati/cavelocation.html
Een prachtig strand bij Rhossili, rotsen en je kunt naar Worms Head als het eb is
en heel hard rennen om voor de vloed opkomt weer terug te zijn.
http://www.nationaltrust.org.uk/rhossili-and-south-gower-coast/
Activiteiten centra:
In St. David's zijn heel veel activiteiten: boottochtjes om zeehonden, dolfijnen en
soms walvissen te zien, kajakken, raften en veel meer.
http://www.stdavids.co.uk/activities.htm
Folly Farm in Kilgetty is een combinatie van een dierentuin, kinderboerderij en
avontuurlijke speeltuin met activiteiten voor de kleintjes maar ook voor wat oudere
kinderen. http://www.folly-farm.co.uk/about-the-park.aspx
Oakwood Park in Narberth is een avonturenpark voor de durfals! Achtbanen,
wildwaterbanen, vliegen, een rit tussen de boomtoppen en nog veel meer.
http://www.oakwoodthemepark.co.uk/
Adventures Wales in Portcawl biedt allerlei dagactiviteiten van klimmen,
wateractiviteiten, quads etc. http://www.adventureswales.co.uk/about-us/
Margam Country Park heeft veel 'gewone' activiteiten, maar je vindt er ook Go Ape.
http://goape.co.uk/days-out/margam
Cardiff
National Museum Wales heeft heel veel verschillende tentoonstellingen: ,
archeologie, skeletten van dinosaurussen, planten, slakken en ook kunst.
https://www.museumwales.ac.uk/cardiff/natural-history/ Gratis

Iedere zomer wordt er in Cardiff het MAS Carnival gehouden. Een hele grote optocht
door de stad met kinderen en volwassenen in prachtige kostuums! www.swica.co.uk
Gratis
In Techniquest ontdek je met proefjes, puzzels en opdrachten hoe dingen in elkaar
zitten. Er zijn 160 onderdelen waar je mee bezig kunt zijn en er is een planetarium,
dat er uit ziet als een levensgrote golf bal.
http://www.colinswalestourism.co.uk/#/techniquest/4533835179
In het Museum of Welsh Life worden heel veel activiteiten georganiseerd die met
natuur te maken hebben. www.museumwales.ac.uk Gratis
Wil je wel eens zien hoe schepen de baai bij Cardiff in geloodst worden? Dat kan bij
Cardiff Bay Barrage. Er is ook een speelterrein op een piratenboot, een plek waar je
buiten allerlei gymoefeningen kunt doen. http://www.visitcardiffbay.info/visit/cardiffbay-barrage.html. Gratis
Cardiff Castle is een prachtige plek om naar toe te gaan met de overblijfselen vanaf
de Romeinen, maar ook een schuilkelder onder het kasteel. Je kunt er allerlei
opdrachten doen terwijl je het kasteel bekijkt. http://www.cardiffcastle.com/must-see/
Overdag is het al prachtig, maar er worden ook spookwandelingen georganiseerd
waar je op hele enge plekken komt. http://www.cardiffhistory.co.uk/index.php?p=35
In Parc Coed y Nant is een speeltuin, skatepark en buiten fitness activiteiten. Gratis.
Het Taff Trail loopt langs Cardiff en is voor een groot deel autovrij. Dus heerlijk
wandelen, fietsen of paard rijden. www.tafftrail.org.uk Gratis
In The Doctor Who Experience beleef je net zulke spannende avonturen als Doctor
Who zelf. http://www.doctorwho.tv/events/doctor-who-experience
Heb je boeken van Roald Dahl gelezen dan vindt je het vast leuk om bij het kleine
witte houten kerkje te kijken in het moderne havengebied. Roald Dahl ging er toen hij
nog klein was altijd naar de kerk. http://www.visitwales.com/explore/southwales/cardiff/roald-dahl-norwegian-church
Een paar kilometer buiten Cardiff staat in een groot parklandschap St. Fagan's
National History Museum, een heel groot openluchtmuseum met ook allerlei
activiteiten binnen. Er worden altijd demonstraties gegeven: klompenmaker, smid,
bakker, een molenaar en vele anderen. Er is ook een echt kasteel bij en mooie
tuinen. http://www.museumwales.ac.uk/stfagans/about/ Gratis

2. Midden Wales
In het Coracle Museum in een 17e eeuwse molen bij de Cenarth waterval zijn heel
veel coracles (kano's van vroeger) en je kunt er leren hoe je daar op kunt varen.
www.coraclemuseum.co.uk
In de Dolaucothi Goldmines, die al door de Romeinen gebruikt werden, ga je met
een helm op de mijn in. Er zijn 3 verschillende tours waar je in steeds een ander stuk
komt. http://www.nationaltrust.org.uk/dolaucothi-gold-mines/
The National Wool Museum is echt fantastisch! Het is in de fabriek die altijd
gebruikt is en je ziet helemaal hoe een vieze schapenvacht verandert in prachtig
schone wol..Boven zijn de weefmachines, die echt werken en die van de wol dan
weer hele mooie stoffen maken. https://www.museumwales.ac.uk/wool/ Gratis.
The National Showcaves Centre for Wales in Abercrave liggen op een heel groot
terrein en naast de grotten zijn er fossielen, een fort uit de IJzertijd en dinosaurussen.
http://www.showcaves.co.uk/pdf/sitemap.pdf
Het dorpje Brecon ligt midden in Brecon Beacons National Park. Er is een heel leuk
haventje, waar je met Dragonflies Cruises een mooie boottocht kunt maken.
http://www.dragonfly-cruises.co.uk/index.asp
In het Brecon Beacons National Park Visitor Centre kom je alles te weten over dit
gebied en je kunt er ook lekker actief zijn.
http://www.breconbeacons.org/itineraries/brecon-beacons-national-park-visitorcentre-mynydd-illtyd
In het park kun je naast wandelen en fietsen ook ritten per paard of pony maken.
Er zijn behoorlijk veel centra waar dat kan: http://www.breconbeacons.org/horseriding-centres
Brecon Beacons National Park Dark Sky Reserve: hier is het 's nachts zo donker
dat je vanaf bepaalde plekken met een kijker heel veel sterren kunt zien. Op het

filmpje zie je hoe het er overdag en in het donker uitziet:
http://www.breconbeacons.org/stargazing Gratis
Een ritje met de Brecon Mountain Railway bij Merthyr Tydfil mag je natuurlijk niet
missen. Met de stoomtrein maak je een tochtje van ruim een uur midden door de
velden en door de bergen. http://www.breconbeacons.org/brecon-mountain-railway
In het dorpje Talgarth staat een molen waar ze graan malen. Van het meel bakken
ze brood met allerlei speciale smaakjes. Tijdens een rondleiding zie je precies hoe
het allemaal gaat. En je kunt zelfs een hele dag les krijgen en zelf graan malen en
brood bakken. http://www.breconbeacons.org/talgarth-mill
Het Llangorse Lake is een groot meer, waar je allerlei activiteiten kunt doen: zeilen,
kanoën, kajakken en wandelen http://www.breconbeacons.org/llangorse-lake en je
kunt ook een Crannoch zien: een hutje op palen in het meer zoals ze eeuwenlang
gebruikt werden. http://www.llangorselake.co.uk/the-lake/crannog-centre.html
Aberystwyth is een badplaatsje waar veel te doen en te zien is. Vooral een ritje
met de stoomtrein van de Vale of Rheidol Railway naar the Devil's Bridge is
schitterend. http://www.rheidolrailway.co.uk/
Als je uitstapt na de heenreis kun je in een paar minuten naar de grote Devil's
Bridge waterval lopen, waar je een wandelingetje kunt maken door bos, langs de
waterval, omlaag via de Jacob's Ladder (100 treden) en naar een grot.
http://www.devilsbridgefalls.co.uk/index.php?page=108#naturetrail
In Aberystwyth is ook de langste elektrische Bergtrein. Boven staat de Camera
Obscura waarmee je het stadje maar ook heel veel van de omgeving kunt zien op het
scherm. http://www.aberystwythcliffrailway.co.uk/
In Aberystwyth vindt je The Magic of Life Butterfly House met honderden vlinders,
reuze rupsen en vreemde insecten. http://www.magicoflife.org/Index.html
Tijdens The Silver Mountain Experience in Ceredigion bezoek je de loodmijn
tijdens een rondleiding en kun je een 'mijnwerkers wandeling' maken. Er zijn ook
activiteiten voor de wat jongere kinderen met sprookjesachtige figuren en een
bloedstollend bezoek ondergronds aan The Black Chasm voor bezoekers die
nergens van schrikken. http://silvermountainexperience.co.uk/
Is dit allemaal een beetje te veel van het goede dan is er vlakbij het
bezoekerscentrum Bwlch Nant y Arian, waar veel aandacht is voor de natuur. Je
kunt er wandelen, mountainbiken of paardrijden en om 15.00 's middags worden er
ong. 150 roofvogels gevoerd, waar je heel dicht bij kunt zijn.
http://www.visitmidwales.co.uk/Devil's-Bridge-Bwlch-Nant-Yr-Arian-VisitorCentre/details/?dms=3&venue=1021603&bo=1&w=100%25

Animalarium Borth Zoo is een opvangcentrum voor allerlei verschillende dieren, die
geen onderdak meer hadden. Er zijn meerkatten, ezels, slangen, krokodillen, en heel
veel andere dieren. Je kunt bij het voeren zijn en de konijnen mogen geborsteld
worden. http://www.animalarium.co.uk/en/information-5922.html
Heb je belangstelling voor het milieu en wat je allemaal kunt doen om er zo goed
mogelijk mee om te gaan, dan moet je naar het CAT Visitor Centre in Machynlleth.
Er is een eco huis, een bergtreintje op waterkracht, een theater met strobalen, maar
ook windturbines en een speeltuin. http://visit.cat.org.uk/
In Newquay kun je met Newquay Boat Trips de zee op. De kans is groot dat je
zeehonden, bruinvissen en heel veel vogels ziet, maar misschien ook wel haaien en
dolfijnen. http://www.dolphinsurveyboattrips.co.uk/
Activiteiten centra
Willen jullie een dagje Mountain Biken, dan is Bike Park in Merthyr Tydfil helemaal
geweldig. Er zijn paden voor beginners, maar ook voor gevorderden. Je kunt omhoog
gebracht worden. http://www.bikeparkwales.com/trails
Cantref Adventure Farm ligt in het Brecon Beacons National Park en er is binnen
en buiten veel te doen. Lammetjes en geitjes de fles geven, een ritje op de pony,
maar ook grote gevechten met waterballonnen en een hele lange baan waar je kunt
sleeën. http://www.cantref.com/shows

3. Noord Wales
The National Slate Museum in Llanberis is in de gebouwen van de leisteen groeve
en veel ziet er nog net zo uit als toen er nog echt gewerkt werd. Met hele moderne
computergemaakte uitleg 'loop' je zo het leven van de arbeiders in. Er zijn altijd
kunstenaars die leisteen splijten en heel mooi bewerken.
https://www.museumwales.ac.uk/slate/ Gratis
Harlech Castle is een hele grote burcht, die al in de middeleeuwen gebouwd werd
om de bewoners van Wales onder de duim te houden. Klim op de muren, kijk in alle
hoekjes en gaatjes en kijk uit op de zee. Er is ook een prachtig strand.
http://cadw.wales.gov.uk/daysout/harlechcastle/?lang=en
Houden jullie van kamperen, dan is Shell Island wel heel bijzonder. Je kunt er alleen
komen als het eb is en je mag zelf een plekje uitzoeken: bij het water, onder de
bomen, op het strand met de duizenden schelpen. http://www.shellisland.co.uk/
In het Snowdonia National Park kun je ongelooflijk veel activiteiten ondernemen,
waaronder naar de top van de hoogste berg Mount Snowdon. Je kunt hem
beklimmen, maar dan ben je de hele dag bezig, je kunt ook met de Snowdon
Mountain Railway steil omhoog naar de top. Je kunt terug lopen of weer met de
trein naar beneden. http://www.snowdonrailway.co.uk/
Een hele mooie wandeling gaat langs Bala Lake. Boven op Moel y Garnedd heb je
prachtig uitzicht. http://www.walkingbritain.co.uk/walks/walks/walk_a/2054/ Gratis

De Llechwedd Slate Caverns in Blaenau Ffestiniog is een hele drukke
bezienswaardigheid. Je gaat lopend de mijn in tijdens de rondleiding en je kunt ook
een tochtje met een tram de mijn in. Op het terrein kun je een mijnwerkerswandeling
doen of kijken wat de handwerklieden allemaal kunnen maken van een gewoon
stukje leisteen. http://www.llechwedd-slate-caverns.co.uk/
Er rijdt ook een stoomtrein: Ffestiniog & Welsh Highland Railways.
http://www.festrail.co.uk/
Wil je even het gevoel hebben dat je aan de Middellandse Zee bent, dan moet je
naar het dorpje Portmeirion. De huizen hebben allemaal prachtige kleuren, er
groeien palmbomen, aparte planten. http://www.portmeirion-village.com/
Het bizarre "lelijke huis" (Ty Hyll) zie je langs de weg staan net buiten Betws-yCoed. Je kunt er niet in. Er was vroeger een gewoonte, dat als je binnen een nacht
een huis kon bouwen, dan mocht je er wonen zonder huur te betalen. Vanaf de deur
gooide de nieuwe eigenaar zo ver mogelijk met zijn bijl. Waar de bijl op de grond viel,
hield zijn terrein op. Je kunt je vast wel voorstellen, dat zulke huizen niet netjes
afgewerkt waren. Gratis
Caernarfon Castle met 13 torens ligt aan de rand van het dorpje aan zee. Het is een
enorme burcht met ook verschillende interessante tentoonstellingen in enkele torens.
Er is een groot rond platform, waar de Prins van Wales gekroond wordt.
http://cadw.wales.gov.uk/splash?orig=/daysout/caernarfon-castle/
In het dorpje zelf is het leuk om rond te lopen. Er is nog een stuk van de hele dikke
stadsmuur over en mooie poorten in de muur. Gratis
Als je langs het dorpje Beddgelert komt moet je even gaan kijken bij het grafje van
de hond Gelert. Hij moest heel lang geleden het zoontje van de Prins bewaken,
deed dat heel goed, maar werd toch gedood door de prins toen er overal bloed lag
en hij dacht dat Gelert niet goed opgelet had en het zoontje gestorven was. Later
bleek het een grote vergissing. Gratis.
In Anglesey Sea Zoo zijn 150 verschillende dieren die aan deze kust voorkomen. Je
loopt van de ongwervelde dieren door een scheepswrak naar de Haaien vijver en
naar Big Fist Forest. http://www.northwales.co.uk/listings-archive/anglesey-sea-zoo/
In Henblas Country Park op Anglesey zijn allerlei activiteiten te doen, maar je kunt
ook kijken naar een schaapherder die samen met zijn hond geen schapen 'bestuurt'
maar eenden. Aan het eind van de demonstratie glijden de eenden allemaal van een
glijbaan af. Heel grappig! http://www.anglesey.info/henblas.htm
Net buiten het dorpje Holyhead op Anglesey ligt het South Stacks natuurreservaat.
In het bezoekerscentrum kun je met een verrekijker heel veel vogels zien en ook
vanuit de Ellin's Tower Seabird Centre. Er is een prachtige wandeling.
http://www.walkingbritain.co.uk/walks/walks/walk_b/3039/ Gratis. De vuurtoren ligt

op een klein eilandje waar je komt als je 400 treden naar beneden gaat en dan over
de brug.
In Llangollen, wordt iedere zomer Eisteddfod georganiseerd met honderden
verschillende muziek- en dansgroepen uit de hele wereld.
http://www.eisteddfod.org.uk/english/2015/
Je kunt in Llangollen ook een tocht maken per boot, die door paarden getrokken
wordt. http://www.horsedrawnboats.co.uk/horse-drawn-trips.aspx
Wil je liever met de boot naar het aquaduct, dan moet dat met een motorboot. Aan
het einde van de tocht kom je bij het Aquaduct en word je met een bus teruggebracht
naar het dorp. http://www.horsedrawnboats.co.uk/aqueduct-trips/public-trips.aspx
Je kunt met de stoomtrein Llangollen Railway een mooie rit maken langs de rivier
de Dee. http://www.llangollen-railway.co.uk/
Er is een prachtige wandeling van ong. 8 km., die steil omhoog gaat naar de
overblijfselen van Castell Dinas Bran, waarvan ze zeggen dat daar de Heilige Graal
begraven is. Het is even hard werken, maar het uitzicht is schitterend. Op de
terugweg kom je langs de overblijfselen van Valle Crucis Abbey, eens de grootste
abdij van Wales en dan langs het kanaal terug. http://www.countryfile.com/daysout/castell-dinas-bran-llangollen
Llandudno aan de noordkust heeft een groot strand en een enorme pier, waar
allerlei kermisachtig attracties staan.
Het is ook bekend van Alice in Wonderland, en je kunt in het Visitor Centre een
wandeling maken in The Rabbit Hole. Met je eigen stereo op je oortjes hoor je het
verhaal en kom je allemaal figuren tegen uit het verhaal. De wandeling duurt ong. 20
min. http://www.top10ten.co.uk/wales/conwy-and-the-llyn-peninsula/562-10-alice-inwonderland-visitor-centre-llandudno.html.
The Great Orme Tramway brengt je naar de top van het Great Orme Country Park
hoog boven Llandudno. Hier is een speeltuin, je kunt naar de overblijfselen van de
kopermijn of het fort uit de IJzertijd lopen en in het park lekker picknicken.
http://www.greatormetramway.co.uk/en/visitor-information
In Conwy is Conwy Castle uit de zelfde tijd en net zo indrukwekkend als Caernarfon
Castle en Caerphilly Castle, alleen staat deze burcht ook nog eens op een rots.
http://cadw.wales.gov.uk/daysout/conwycastle/?lang=en
Je kunt in het stadje een wandeling over de stadsmuur maken. Gratis
Wil je het kleinste huis van Groot-Brittannië zien, dan moet je naar The Quay
House (vlakbij Conwy Castle) dat 3.05 bij 1.80m in oppervlakte is en maar 1.80m.
hoog. Er woonde tot 1900 een man, maar die moest altijd bukken en besloot te

verhuizen. Je mag in het rode huis voor £1.00. Meestal staat er een dame voor het
huis in traditionele kleding.
Activiteiten centra
Bij Lake Bala: http://www.penybont-bala.co.uk/things_to_do/activities-bala-vyrnwysnowdonia.
In Llandudno is Llandudno Ski Slope, waar je kunt skieën en snowboarden, maar
ook in een sleetje of in een grote band heel hard naar beneden kunt racen.
http://jnlllandudno.co.uk/tubing/
In Capel Curig is het National Mountain Sports Centre, waar je bijna alle
activiteiten kunt boeken, die je maar kunt bedenken: wildwater kajakken, raften,
mountainbiken, bergbeklimmen etc. http://www.visitllandudno.org.uk/things-todo/plas-y-brenin-national-mountain-sports-centre-p285151.
In Capel Curig is ook Treetop Adventure: http://www.ttadventure.co.uk/

Algemene tips voor Wales
Er zijn heel veel bezienswaardigheden van CADW (bijna alle kasteelruïnes ).
http://cadw.wales.gov.uk/splash?orig=/default.asp?id=9 Als je een pas koopt voor 3
of 7 dagen, dan zijn de bezoeken gratis. Er worden ook heel veel activiteiten in de
vakanties en in weekenden georganiseerd. Bij een verblijf van 14 dagen of langer of
als u iedere dag wel een CADW bezienswaardigheid wilt bezoeken is een
lidmaatschap van een jaar voordeliger.

Er zijn ook veel bezienswaardigheden van The National Trust.
http://www.nationaltrust.org.uk/visit/local-to-you/wales/ Ook hier kun je een
vakantiepas van 7 of 14 dagen kopen, waardoor je gratis naar binnen mag. Hier
worden ook heel veel activiteiten in de vakanties en in weekenden georganiseerd.
Deze passen kunt u ruim voor uw vakantie bestellen bij http//www.travellingwell.nl
Voor heel veel plekken in Wales kun je online een Treasure Trail kopen. Je maakt
dan een wandeling en ziet mooie en bijzonder plekken.

