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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Anglesey  

Land: Wales 

Route: Isle of Anglesey Coast Path (deel van het Wales Coast Path) (bestaande route of zelf 

uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 9 dagen 

Reisperiode en condities: 4 tot 13 september 2012 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

Dag 1: Llanfairprwll > Beaumarais, B&B Churchbank (£65) – 12km 

Dag 2: Beaumarais > Benllech, B&B The Seaview (£54) – 24km 

Dag 3: Benllech > Amlwch, B&B Penny Cefn (£52,5) – 25km 

Dag 4: Amlwch > Church Bay, B&B Penny Graig Farm (£50) – 29km 

Dag 5: Church Bay > Holyhead, B&B Wavecrest (£30) – 22km 

Dag 6: Holyhead > Treaddur Bay, Blackhorn Farm (£55) – 19km 

Dag 7: Treaddur Bay > Rosneigr, B&B Ambleside (£45) – 28km 

Dag 8: Rosneigr > Aberffraw, B&B Prins Llewelyn (£45) – 8km 

Dag 9: Aberffraw > Llanfairprwll 33km waarvan 3km langs drukke weg (best bus nemen of 

liften), B&B Trefair (£35, vlakbij station) 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Vlucht Zaventem – Birmingham met Brussels Airlines (149 euro heen en terug) 

Shuttle trein naar Llanfairpwll (£11 heen, £19 terug): bij de terugrit steek je best je hand op 

anders stopt de trein niet. 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Wandelgids: Walking the Isle of Angelsey Coast Path, Carl Rogers, ISBN: 9781902512150 
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Wandelkaarten: OS Landranger nr. 114 en nr. 115 (1:50.000). Niet strikt nodig aangezien de 

route over het algemeen uitstekend bewegwijzerd is maar bij twijfelmomenten wel handig. 

Nog enkele links: 

- https://sites.google.com/site/friendsofangleseycoastalpath/  

- http://www.visitanglesey.co.uk/anglesey_coastal_path-103.aspx  

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Zalig weer op de eerste dag en dat in het meest idyllische dorp langs het kustpad: 

Beaumaris. 

Tussen Treaddur Bay naar Rosneigr voert het laatste stuk kilometers lang over het strand. De 

zonsondergang zorgt voor een prachtige gloed. Bij valavond trek ik de duinen in, door een 

prachtig natuurgebied. 

De etappe naar Aberffraw was de minste. Een boer blokkeerde tot 2 keer toe het kustpad uit 

onvrede en ik kwam ook nog eens een bende agressieve koeien tegen die zich ook tegen de 

wandelaars leken te keren. Telkens als ik wat vooruitging, kwamen ze steeds dichter. Ik heb 

me dan maar omgedraaid en het op een lopen gezet. 

Sommige stukken van de wandelroute zijn niet toegankelijk bij hoog tij, de stukken staan 

beschreven in de wandelgids en op onderstaande links. Informeer je ter plaatse over de 

getijden of via één van volgende links: 

- http://www.anglesey-hidden-gem.com/anglesey-tide-time-table.html  

- http://easytide.ukho.gov.uk/EasyTide/EasyTide/SelectPort.aspx  

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Uitstekend: route aangeduid met een vogel 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

In elk dorp klein winkeltje en pubs om uit te gaan eten. 
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Overnachting + nuttige links 

Telkens overnacht in B&B's: zie overzicht van etappes hierboven. Adressen gevonden door 

naam van dorpjes in te geven op google, ook via booking.com enkele logies gevonden. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Tijdens de etappe Holyhead - Treaddur Bay is het best modderig en kunnen gamaschen wel 

handig zijn. 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen: / (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Vooraf had ik mijn twijfels of ik de tocht fysiek en mentaal zou aankunnen (ben een vrouw 

van 58 jaar), maar ik heb elke dag met plezier mijn schoenen aangetrokken. Het was alsof 

een rust over me heen daalde. Tussen Amlwch en Church Bay zou ik alleen wat meer tijd 

uittrekken, de hoge kliffen waren erg mooi.  

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/5909278482085117

377?hl=nl 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag:       

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via       (geef hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 


