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KOM TOT RUST AAN DE ENGELSE KUST 

Het nieuwe online platform maakt het boeken van een reis boeken gemakkelijker dan ooit 
 
Amsterdam, 2 januari 2019 – Prachtige natuur, historische kastelen, indrukwekkende rotswanden           
en het beste uit de zee – de Engelse kust heeft het allemaal! Op het nieuwe online platform van                   
England’s Coast ontdek je één van ’s werelds meest fantastische en diverse kustlijnen. De site laat                
overzichtelijk zien waar je kunt verblijven en welke activiteiten je allemaal kunt ondernemen. Zo              
boek je precies de vakantie die bij jou past. Meer weten? England’s Coast is van 9-13 januari te                  
vinden op de Vakantiebeurs in Hal 10 met standnummer C014. 
 
Laat je inspireren 
De Engelse kustlijn is meer dan 3.200 kilometer lang en behoort tot de meest spectaculaire kusten                
ter wereld met haar kilometerslange stranden, bruisende havenstadjes, kastelen op torenhoge kliffen            
en levendige resorts aan zee. Ondanks de rijke cultuur en historie als eilandnatie wordt de kustlijn                
vaak overgeslagen wanneer Nederlanders naar Engeland reizen.  
 
Onderzoek, uitgevoerd door de National Coastal Tourism Academy (NCTA) van Engeland, laat zien dat              
Nederlanders vrijwel niets weten van het Engelse kustgebied, waaronder 13 procent die het gebied              
helemaal niet kende. Samantha Richardson, Academy Director van de NCTA, zegt: “We weten dat              
gebrek aan kennis een van de belangrijkste reden is waarom Nederlanders onze kust niet bezoeken.               
Daarom zetten we ons in om onze buren te introduceren aan de enorme diversiteit die de Engelse                 
kust te bieden heeft. Van historische vissershavens tot prachtige natuurreservaten en fiets- en             
wandelpaden over de kliffen.” 
 
Op het nieuwe online platform van England’s Coast vind je inspirerende video’s en ontdek je de                
diverse kustlijn. De site laat overzichtelijk zien waar je kunt verblijven en welke activiteiten je               
allemaal kunt ondernemen. Ontspan in een afgelegen hut, kies voor een mooi boetiekhotel of boek               
een gezellige kamer in een bed-and-breakfast, er is voor ieder wat wils. Door middel van de handige                 
boekingstool boek jij precies de vakantie die bij jou past. 
 
Win een reis naar de Engelse kust op de Vakantiebeurs 
Mensen die een bezoek brengen aan de England’s Coast stand tijdens de Vakantiebeurs kunnen              
meedoen aan de winactie waarbij één van de volgende twee vakanties naar de Engelse kust te                
winnen is:  

● Vaar naar Hull met de P&O veerpont en rijd vervolgens langs de kust richting het noorden om                 
te genieten van een diner B&B in The King's Head Inn. De perfecte plek om de prachtige                 
kustlijn van Yorkshire te verkennen. Ontdek vervolgens de adembenemende         
Northumberland kust en wordt hier vorstelijk behandeld in Bamburgh Castle, één van de             
mooiste kastelen in Engeland. 
 

● Vaar met P&O naar Dover aan de zuidkust en verblijf drie nachten in het viersterren Hydro                
Hotel, Eastbourne. Rijd langs de prachtige zuidkust en ontdek de galerijen en charme van              
deze prachtige Victoriaanse badplaats. Ontspan aan het zwembad, geniet van het mooie            
uitzicht op zee vanuit dit elegante hotel en dineer in het Crystal of Orangery restaurant. 
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Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:  
Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:  
 
USP Marketing PR  
Contact  : Manon van Brecht  
Telefoon : 020 - 42 32 882 
Email : englandscoast@usp.nl  
 
Dit is geen commerciële informatie maar persinformatie. U ontvangt dit persbericht omdat u bent opgenomen in                
het persbestand van USP Marketing PR. Indien u deze persinformatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u dat                  
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar afmelden@usp.nl. Uw mailadres wordt dan uit de database                
verwijderd. 

 
Over England’s Coast 
England’s Coast is een initiatief van National Coastal Tourism Academy (NCTA) en wordt gefinancierd door VisitEngland’s                
Discover England fonds. Op het interactieve Englandscoast.com kunnen bezoekers zelf hun reisprogramma samenstellen uit              
de enorme lijst aan mogelijkheden die overzichtelijk op de interactieve kaart staan weergegeven. Boek een knusse B&B,                 
boetiekhotel of slaap onder de sterren op een kampeerplek. Proef de knapperigste fish ‘n’ chips of ga naar een van de beste                      
visrestaurants ter wereld. Ga hiken, golfen of surfen. Zoek de rust en spot vogels en zeehonden. Ter inspiratie staan er                    
informatieve filmpjes en voorbeeldroutes online, met alle must-sees – kastelen, landhuizen, spectaculaire tuinen, nationale              
parken, bruisende havenstadjes en verborgen baaitjes – klaar om te boeken.  
 
England’s Coast project partners zijn P&O Ferries, Green Traveller, YHA, Visit Northumberland, Scarborough, North Yorks               
National Park, English Riviera, Teignbridge District Council, Kingsbridge en South Devon, East Riding of Yorkshire, Visit                
Brighton, Dorset County Council, Visit East Anglia, Suffolk Coast, Visit Cornwall, Eastbourne, Visit Hull en East Yorkshire, Visit                  
North Norfolk, East Lindsey District Council, Bournemouth Borough Council en Bournemouth University. 
 
Over het Discover England fonds 

● In november 2015 kondigde de Engelse overheid een £ 40 miljoen Discover England fonds aan; een ongekende                 
mogelijkheid voor het toerisme in Engeland. Het fonds heeft als doel toeristische producten van wereldklasse in                
alle locaties/thema’s aan te bieden. Inclusief geïntegreerde transportmogelijkheden om geweldige ervaringen aan            
klanten te kunnen bieden. 

● Het fonds ondersteunt de groei van een van Engelands meest succesvolle exportindustrieën: inkomend toerisme.              
Toerisme is een industrie die voor banen en economische groei zorgt in alle Engelse regio’s – bijdragend aan £ 106                    
miljard ieder jaar aan de Engelse economie en 2,6 miljoen banen. 

● Het fonds ondersteunde enkele pilot projecten in het eerste jaar (2016/2017) en in jaar twee en drie (2017-2019)                  
ondersteunt het fonds: 

o Een aantal grootschalige samenwerkingsprojecten die gedurende de twee jaar periode 2017-2019           
gelanceerd worden. Deze maken een stapsgewijze verandering mogelijk in boekbare toeristische           
Engelse producten voor internationale klanten 

o Een kleiner financieel budget voor nieuwe één jaar durende projecten (in jaar twee) 
o Gecontinueerde financiering voor bestaande projecten in jaar één die vroege bevindingen lieten zien (in              

jaar twee). 
 
Over VisitBritain/VisitEngland 

● VisitBritain/VisitEngland is het nationale toerisme bureau – een niet-ministerieel overheidsorgaan gefinancierd           
door het ‘Department for Culture, Media & Sport’ (DCMS) 

● Samenwerkend met een groot aantal aan partners in zowel het Verenigd Koninkrijk als overzees, heeft het bureau                 
als missie het volume en de waarde van het inkomend toerisme in alle naties en regio’s van Brittannië te                   
vergroten en groeiaspiraties te ondersteunen. Voor meer informatie en toegang tot de meest actuele              
marktkennis en statistieken, ga naar www.visitbritain.org of www.visitbritain.com en www.visitengland.com. 
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