
WELKOM OP
LANDAL GWEL AN MOR

Landal Gwel an Mor
Feadon Lane 
TR16 4PE Cornwall 
Verenigd Koninkrijk 
Tel. +44 1209 842 354 



Geachte Gast,

Wij kijken ernaar uit om u als gast van Landal Gwel an Mor te mogen ontvangen.

Om u wegwijs te maken op het park, hebben wij dit voorpretmagazine voor u samengesteld. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via het Contact Center 
op 0900 – 8842 (gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken).

Wij wensen u alvast een goede reis en zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Team Landal Gwel an Mor

Fietsverhuur 

U hoeft uw eigen fiets niet mee te nemen 
om het prachtige Cornwall te ontdekken. Bij 
Landal Gwel an Mor kunt u een groot aantal 
verschillende soorten fietsen huren en genieten 
van de omgeving.

Goed om te weten 

Openingstijden van de receptie 
Voor informatie en antwoorden op uw vragen kunt u terecht bij de receptie. De receptie is 
geopend van 8.00 uur tot 21.00 uur in het hoogseizoen en van 8.00 uur tot 20.00 uur in het 
laagseizoen.  

Aankomst en vertrek 
U kunt inchecken vanaf 16.00 uur. Uitchecken kan voor 10.00 uur op de dag van vertrek.

Betaalmethodes op het park 
U kunt bij alle faciliteiten op de volgende manier betalen: Contant, Mastercard, 
VISA of Eurocard.

TIP!



Engeland kent haar eigen munteenheid 
Graag maken wij u erop attent dat Engeland haar eigen munteenheid heeft, de Britse Pond. 
U kunt niet met Euro’s betalen op het park of in de omgeving.

Internet op het park 
In elk chalet en in de centrale voorzieningen is gratis wifi beschikbaar. 

Parkeren 
Bij de meeste accommodaties kunt u één auto parkeren. Andere auto’s kunnen worden 
geparkeerd op de centrale parkeerplaats bij de receptie.

Koffiezetapparaat
Niet in alle accommodaties is een koffiezetapparaat aanwezig. In sommige accommodaties 
treft u een cafetière aan.

Electriciteit
In Engeland zijn de stopcontacten anders; u heeft een Engelse 
stekker/adapter nodig om uw apparaten te gebruiken. Neem 
daarom zelf de stekker/adapter mee. Het kan ook voorkomen dat 
u bij het stopcontact een schakelaar aantreft die u moet omzetten 
om het stopcontact van stroom te voorzien.

Eten en drinken 

Bezoek het Base Camp café voor ontbijt, een kopje 
koffie en een kleine versnapering. Of geniet van 
een heerlijke lunch, afternoon tea of uitgebreid 
diner in The Terrace Restaurant met uitzicht op zee. 
Het restaurant is elke dag geopend vanaf 10.00 uur. 
U kunt ook gebruikmaken van het afhaalmenu.  



Activiteiten 

Sport en spel
Op het park is genoeg te doen! Leer boogschieten of ga golfen op de 9-holes golfbaan. In 
de visvijver kunt u naar hartenlust vissen (benodigdheden zijn te huur op het park). Wanneer 
u deelneemt aan een van de GO-active activiteiten dan zorgen onze ervaren instructeurs 
ervoor dat u alles uit de activiteit haalt. 

Zwembad
Ontdek het overdekte en verwarmde zwembad op het 
park. Trek een paar baantjes of doe mee aan één van de 
wateractiviteiten. Vanuit het zwembad heeft u een prachtig 
uitzicht op zee. Het zwembad is dagelijks geopend van 
8.30 tot 21.00 uur. 

Wellness
Bezoek de beauty ruimte en ontsnap even aan het dagelijkse leven. Relax tijdens een 
heerlijke massage of geniet van een gezichtsbehandeling. De diverse behandelingen zijn bij de 
receptie te boeken. Ook vindt u een sauna, stoomcabine en fitnessruimte op het park.

Golf
Met een spectaculair uitzicht op de zee kunt u golfen 
op ‘The Famous Nine course’ op het park. Huur alle 
golfbenodigdheden bij de receptie.

Kinderen
De kinderen beleven uren speelplezier in het 
indoorspeelparadijs Base Camp (tegen betaling) met 
zachte speeltoestellen en Clip’n Climb-klimmuren. 
Op het park bevindt zich ook de Feadon Farm, waar 
kinderen van dichtbij kennis kunnen maken met onder 
meer vossen, rendieren en uilen. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd om de dieren beter te leren 
kennen, zoals het spotten van dassen. 



Omgeving 
Het park ligt in Cornwall in het zuidwesten van het 
Verenigd Koninkrijk. Dit gebied staat bekend om zijn 
prachtige zandstranden, rijke geschiedenis en schat aan 
bezienswaardigheden. Het park ligt op loopafstand van het 
prachtige kustdorp Portreath, dus neem hier zeker een kijkje. 
Uiteraard is er nog veel meer te doen.

Tehidy Country Park, 4 km van het park 
Tehidy is het grootste bosgebied in het westen van Cornwall. Ontdek het gebied met 
veertien kilometer aan paden en duizend vierkante meter rustige bossen en meertjes. 

Newquay, 32 km van het park 
Deze kustplaats beschikt over prachtige zandstranden en wordt beschouwd als de 
surfhoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er een bruisend nachtleven. 
visitnewquay.org  

Padstow, 57 km van het park 
Voor de visliefhebber is een bezoek aan het pittoreske vissersdorpje Padstow een must visit. 
Naast goede visrestaurants vindt u hier prachtige zandstranden. Bekijk of er evenementen 
zijn op padstowlive.com   

Eden project, 58 km van het park 
Ontdek het grootste indoorregenwoud ter wereld! Voor meer informatie en tickets ga naar 
edenproject.com

Route 
Bekijk de snelste route op onze website: landal.nl/parken/gwel-an-mor/praktische-info 

Neem voor vragen over uw reservering contact op met het Contact Center via 0900 – 8842 
(gebruikelijke belkosten, Nederlands gesproken) 

Lands End, 43 km van het park 
Meer dan de moeite waard: bezoek het zuidelijkste 
punt van Engeland en kijk uit over de Atlantische 
Oceaan. 
landsend-landmark.co.uk 

Wijzigingen, zet -en drukfouten onder voorbehoud.

http://visitnewquay.org
http://padstowlive.com
http://edenproject.com
http://www.landal.nl/parken/gwel-an-mor/praktische-info
http://landsend-landmark.co.uk

