Sikke en sommerferie.

I år har vi været i Wales sammen med 12 venner. I alt 10 voksne og 4 unge mennesker. 

Jeg havde bestilt flybilletter, togbilletter og hotel ophold i god tid, for at være sikker på, at alt var i orden. Flybilletter og hotel reservationer gik fint, men togbilletterne dukkede aldrig op i postkassen og rejsebureauet nægtede at sende erstatningsbilletter til mig. I stedet skulle der ligge et nyt sæt billetter på banegården ved lufthavnen, når jeg genbestilte dem dagen før end ankomst.

Flyveturen var fin – og 5 af vennerne fik deres luftdåb ved denne lejlighed.

Derefter til kontoret på banegården. INGEN TOGBILLETTER!!! og to timers diskussion med rejsebureauet – på engelsk. Endelig en fax om erstatningsbilletter – fuld fart på til toget, som var sidste chance for at nå forbindelsen til MidtWales samme dag. 

Gennem London og undergrundsbanen i myldretiden, med 14 personer og bagage, der ikke skulle blive borte. Det lykkedes.

Ankomst til Llandrindod Wells og hotellet Highland Moors, hvor vi blev budt velkommen af det charmerende værtspar Sue og Jeff.

Byrundtur og haveselskab hos mine svigerforældre, som havde sat datter, børn, svigerdatter og børnebørn i gang med at lave en flot buffet. Solskin og nydelse.

Vandreture i højlandet Elan Valley med sol, oplevelser og godt humør.

Min svoger kørte en minibus, så hele flokken kunne komme til Cardiff og opleve den spændende nye bydel, som er blevet opbygget ved den gamle eksporthavn.

Derefter London på sightseeing og musicalen Grease for fuld udblæsning. Jeg sendte de voksne på oplevelsestur og tog med de unge på shoppingtur på Oxford Street. Frokostmøde og alle sammen med på spadseretur på kryds og tværs af Hyde Park.

Tilbage med fly til Tirstrup med hovederne fyldt med indtryk, og for de unge pigers vedkommende også kufferterne fyldt op med tøj og tasker.

Og – alle vennerne er enige om, at det har været en helt speciel ferie!

