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laat je inspireren door:
englandscoast.com/nl

Verken 6 regio’s en 
plan uw reis naar de 
Engelse kust
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NORTHUMBERLAND
Wilde kust

Ontdek het prachtige natuurschoon, adembenemende 
kastelen en charmante vissersdorpjes aan deze ruige 
kustlijn.

YORKSHIRE
Een kust met geschiedenis

Verken het allerbeste van de aantrekkelijke kust van 
Yorkshire, zoals Scarborough, de North York Moors en 
Whitby.

EAST COAST
Natuur aan de kust

Geniet van de indrukwekkende natuurpracht van de 
Engelse oostkust met tal van dierenparken en een 
vleugje cultuur.

SOUTH EAST
Cultuur aan de kust

Beleef het allerbeste van twee traditionele badplaatsen 
en hun spectaculaire culturele aanbod.

SOUTH COAST
De Jurassic Coast

Verken de unieke geologie en spectaculaire kustlijn van 
de Jurassic Coast, het eerste UNESCO Werelderfgoed-
wonder in Engeland.

SOUTH WEST
Het beste van South Devon en Cornwall

Bezoek enkele van de mooiste stukjes kustlijn 
van Groot-Brittannië met mooie havenstadjes en 
wereldbekende attracties.
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England’s Coast is een veelbelovende nieuwe boeking- en marketingtool die via verbluffende 
interactieve video’s de rijke ervaringen die de Engelse kust te bieden heeft tot leven brengt. 
Professionals in de reissector kunnen de video’s gebruiken om bezoekers over te halen een reis 
naar de Engelse kust te boeken.

Troeven van de Engelse kust: De Engelse kust heeft een belangrijke rol gespeeld in de cultuur en 
geschiedenis van de Britse eilanden en is rijk aan spectaculaire landschappen, schilderachtige 
vissersdorpjes en kosmopolitische steden die geen bezoeker onberoerd laten.

De Engelse kust komt niet vaak aan bod in de routes van vele internationale reisorganisaties, 
maar ons onderzoek wijst uit dat klanten de kust zouden bezoeken als ze beter bekend was!
Met ons verbluffende assortiment foto’s en films, en een uitgebreid aanbod 
vakantiemogelijkheden in alle seizoenen, kunnen wij u helpen om ongeziene nieuwe pakketten te 
creëren die precies op maat zijn van bezoekers die de grote steden al verkend hebben en graag 
de gebaande paden verlaten.

England’s Coast is een organisatie die wordt gefinancierd door het Discover England Fund van 
VisitEngland, en die als doel heeft bezoekers nieuwe dingen te laten ervaren, van een wandeling 
langs een kustpad tot verse zeevruchten uit Engeland, zeehondjes kijken of onze verborgen 
culturele schatten ontdekken.

Graag werken we met u aantrekkelijke nieuwe producten uit. U leest meer over ons aanbod op 
pagina 18.

Nieuwe vakantie-ervaring in zicht!
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Dag 1
WARKWORTH CASTLE, AMBLE
EN HOWICK GARDENS

Vertrek in Newcastle en bezoek de 
indrukwekkende middeleeuwse 
kasteelruïnes van Warkworth Castle 
en het nabijgelegen Hermitage, een 
uit rots gehouwen gebedsplaats.
Geniet van de lunch in Amble, 
waar er tijd is om het dorp en de 
kreeftenkwekerij te bezoeken. Bij 
goed weer volgt een boottocht 
naar Coquet Island, een reservaat 
van de Britse vereniging voor de 
bescherming van in het wild levende 
vogels (RSPB) dat bekend is voor zijn 
papegaaiduikers en dougalls sterns.
Of bezoek de prachtige tuinen en 
het arboretum van Howick Hall, en 
geniet van een traditionele Engelse 
thee in de tearooms van Earl Grey. 
Overnachten in Alnwick.

Dag  2
ALNWICK

Bezoek Alnwick Castle, het een-
na-grootste bewoonde kasteel 
van Engeland en een filmlocatie 
voor enkele Harry Potterfilms. 
Daarna gaat het naar de naburige 
Alnwick Gardens en het ongewone 
Treehouse-restaurant voor een lunch 
in de bomen.Verken ’s middags het 
stadje Alnwick of rij naar Craster, 
dat bekend is om zijn kippers, een 
lokale lekkernij, en loop langs de 
kust naar de spectaculaire ruïnes van 
Dunstanburgh Castle. Overnachten in 
Alnwick.

Dag  3 
BAMBURGH CASTLE EN DE FARNE 
ISLANDS

Rij noordwaarts naar het havenstadje 
Seahouses voor een boottocht naar 
de Farne Islands, een van de beste 
locaties in het Verenigd Koninkrijk 
om wilde dieren te kijken. Je ziet 
er tot wel 23 verschillende soorten 
vogels en een enorme kolonie grijze 
zeehonden. Na het middageten hou 
je halt bij Bamburgh Castle, de troon 
van de koningen van Northumbria, 
met spectaculaire uitzichten over 
het omringende landschap. Ga zeker 
langs in het Grace Darling Museum 
alvorens de nacht door te brengen in 
Bamburgh.

Dag   4  
HOLY ISLAND OF LINDISFARNE EN 
BERWICK UPON TWEED

Bezoek Holy Island, een historische 
en pittoreske locatie die alleen bij 
laagtij toegankelijk is langs een 
verhoogde weg. Bezoek Lindisfarne 
Castle en Lindisfarne Priory, het 
centrum van het christendom in de 
Angelsaksische tijd. Trek wat tijd uit 
voor de elizabethaanse stadswallen 
en de musea van Berwick upon 
Tweed alvorens terug te keren naar 
Newcastle.

Newcastle

Warkworth

Alnwick

Bamburgh
Holy Island

Berwick-upon-Tweed

4 dagen, 3 nachten

Vertrek en aankomst: 
Newcastle

Dagelijks vluchten uit 
Londen. Rechtstreekse 
vluchten uit Nederland, 
Duitsland en Frankrijk

Om het half uur een trein 
uit het centrum van Londen 
(3 u)

Dagelijks meerdere bussen 
uit het centrum van Londen
(7 u)

Elke nacht een 
ferryovertocht uit 
Amsterdam

Afstanden

Dag 1
Newcastle naar Alnwick:
65 km

Dag 2
Rondtocht uit Alnwick naar 
Craster: 24 km

Dag 3
Alnwick naar Bamburgh: 
30 km

Dag 4
Van Bamburgh naar 
Newcastle via Berwick upon 
Tweed: 132 km

NORTHUMBERLAND
De wilde kust

Deze vierdaagse tocht gaat langs het 
spectaculaire Alnwick Castle, een filmlocatie 
voor de films van Harry Potter, de kastelen van 
Warkworth en Bamburgh en het historische 
Holy Island met zijn kenmerkende Lindisfarne 
Castle en Priory.

Reisoverzicht
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Dag 1 
AGNES HALL EN GARDENS, 
BRIDLINGTON EN FLAMBOROUGH 
HEAD

Ga vanuit Hull noordwaarts 
naar Burton Agnes Hall, met zijn 
prachtige historische schatten 
en bekroonde Gardens.Tijdens de 
lunch in Bridlington geniet je van 
de verscheidenheid aan bootjes in 
de oude vissershaven. Ga daarna 
naar de indrukwekkende kliffen van 
Flamborough Head en ga kijken 
naar de enorme zeevogelkolonies 
bij de naburige Bempton Cliffs, een 
reservaat van de Britse vereniging 
voor de bescherming van in het wild 
levende vogels (RSPB). Overnachten 
in Scarborough.

Dag 2 
SCARBOROUGH

Verken Scarborough met een bezoek 
aan het kasteel dat spectaculair 
bovenop een klif ligt. Leer meer over 
de unieke geologie van de regio in 
het Rotunda Museum. Enkele van de 
mogelijkheden voor de rest van de 
dag zijn een tocht met een zeeboot, 
surf- of paddleboardlessen, of voor 
wie minder sportief ingesteld is een 
bezoek aan het Sealife Sanctuary 
van Scarborough. Overnachten 
in Scarborough, dat rijk is aan 
uitgaansmogelijkheden.

Dag 3  
VIA ROBIN HOOD’S BAY NAAR 
WHITBY

Breng een bezoek aan het oude 
vissersdorp Robin Hood’s Bay aan de 
rand van de North York Moors, met 
zijn wirwar van kleurrijke huisjes die 
naar de oude haven leiden. Bezoek 
het Old Coastguard Station of loop 
langs Cleveland Way naar Ravenscar, 
een schilderachtig plekje met een 
rijke industriële geschiedenis. Rij 
door naar Whitby en bezoek het 
Captain Cook Memorial Museum. 
Overnachten in Whitby.
 
Dag 4   
WHITBY

Breng een bezoek aan Whitby Abbey, 
de inspiratiebron voor de verhalen 
van Graaf Dracula, voor spectaculaire 
vergezichten vanaf de gotische ruïnes 
en leer meer over de geschiedenis 
ervan in het Mansion Visitor Centre.
Dan is het tijd voor een rondrit op de 
authentieke North Yorkshire Moors 
Railway en om door het nationaal park 
North York Moors te stomen. Whitby 
staat bekend voor z’n geweldige fish 
and chips. Probeer het klassieke Britse 
gerecht dus zeker als traditionele 
afhaalmaaltijd of in een van de 
uitstekende visrestaurants die de stad 
rijk is. Overnachten in Whitby.

Dag 5
STAITHES

Verken het aparte vissersdorpje 
Staithes, de kunstenaarshoofdstad 
van Yorkshire en de thuishaven van 
Captain Cook en Staithes Heritage 
Centre. Volg het pad Painted Illusion 
en zwerf door de kunstgalerijen en 
studio’s. Geniet van een relaxte lunch 
in plaatselijke stijl en ga vervolgens 
terug naar Hull met optionele haltes in 
Beverley Minster of Sewerby Hall.

Amsterda
Leeds

Hull

Flamborough 
Head

Scarborough

Staithes

Whitby

5 dagen, 4 nachten

Vertrek en aankomst: Hull

Rechtstreekse vluchten naar 
Leeds vanuit Nederland, 
Duitsland en Frankrijk

Twee treinen per uur uit 
Londen (2u45)

Dagelijks drie bussen van 
Londen naar Hull (6u30)

Elke nacht een 
ferryovertocht van 
Rotterdam naar Hull

Afstanden

Dag 1
Hull naar Scarborough: 
74 km

Dag 2
In Scarborough 

Dag 3
Scarborough naar Whitby: 
35 km

Dag 4
In Whitby, plus treinreis

Dag 5
Whitby naar Hull via 
Staithes: 140 km

YORKSHIRE
Een kust met geschiedenis

Ontdek het beste van de kust van Yorkshire en 
de North York Moors met een bezoek aan de 
zeevogelkolonie, het charmante visserdorpje 
Robin Hood’s Bay en een wonderlijke tocht 
door de spectaculaire natuurpracht op de 
North Yorkshire Moors Railway.

Sc
ar

bo
ro

ug
h

Reisoverzicht

BOEK NU EN MAAK JE REISPLAN OP ENGLANDSCOAST.COM/NL BOEK NU EN MAAK JE REISPLAN OP ENGLANDSCOAST.COM/NL



10 11

Dag 1
OOSTELIJK LINCOLNSHIRE

Ga uit Hull zuidwaarts naar 
Donna Nook Nature Reserve, de 
geknipte plaats om wilde vogels 
en – in november en december – 
zeehondenpups te kijken. Of breng 
een bezoek aan de bekoorlijke 
marktstad Louth, de hoofdstad van 
Lincolnshire Wolds. Zet koers richting 
Mablethorpe aan de kust om Jabba 
en de andere Bathing Beauties te 
bekijken, een verzameling ongewone 
strandhutten, en de Structures on 
the Edge, zoals Cloud Bar bij Anderby 
Creek. Ga verder naar Gibraltar 
Point National Nature Reserve, waar 
een verscheidenheid van habitats 
de thuis is van tal van wilde vogels. 
Overnachten in King’s Lynn of 
Hunstanton.

Dag 2
KUST VAN NORFOLK

Vandaag staat in het teken van de 
wilde, ongerepte kustlijn in het 
noorden van Norfolk, een Area of 
Outstanding Natural Beauty. Breng 
eerst een bezoek aan Holkham 
Hall met zijn prachtige Deer Park, 
tentoonstelling en natuurreservaat. 
Na de lunch in Wells-next-the-Sea 
volgt een boottocht uit Morston naar 
Engelands grootste zeehondenkolonie 
bij Blakeney Point, of wilde dieren 
kijken vanuit het comfort van het 
geweldige bezoekerscentrum in Cley 
Marshes. Overnachten in Cromer of 
Great Yarmouth.

Dag 3
BROADS NATIONAL PARK EN DE 
KUST VAN SUFFOLK

De dag begint met een verkenning 
van de binnenwateren van Broads 
National Park, het grootste 
watergebied in Groot-Brittannië 
en een toevluchtsoord voor wilde 
dieren. De beste manier om de 
Broads te verkennen is per boot 
en er zijn diverse uitbaters die een 
verscheidenheid aan opties bieden, 
van daguitstappen per boot of 
kano tot passagiersschepen. Breng 
een bezoekje aan het schattige 
kustdorpje Southwold op weg naar 
het cultureel centrum Snape Maltings. 
Overnachten nabij Aldeburgh.
 
Dag 4 
ALDEBURGH EN KUSTPLAATSEN IN 
ESSEX

Ga voordat je zuidwaarts naar Essex 
rijdt de Scallop bekijken, een vier 
meter hoge staalconstructie op 
het strand van Aldeburgh. Maak 
een tussenstop bij de belangrijke 
archeologische site Sutton Hoo, 
of Flatford Mill, waar Constable de 
inspiratie voor zijn schilderijen haalde 
en waar een tentoonstelling loopt 
over zijn leven. Breng een bezoekje 
aan Walton on the Naze en het 
natuurreservaat om op fossielenjacht 
te gaan of de ongewone kunstgalerij 
in Naze Tower te bezoeken.
Sluit de dag af in Harwich met een 
verkenning van Redoubt Fortress 
en een aantal locaties die verband 
houden met de 400e verjaardag van 
de reis van de Pilgrims die op de 
Mayflower naar Amerika voeren.

Zebrugge

Hook of Holland

Rotterdam

Amsterdam

Norwich

Leeds
Hull

Lincoln

Harwich

London

East Midlands

Gibraltar Point
Wells-next-the-sea

Great
Yarmouth

Cromer

Aldeburgh

4 dagen, 3 nachten

Trektocht, Hull naar 
Harwich

Rechtstreekse vluchten 
uit Nederland, Duitsland 
en Frankrijk naar East 
Midlands Airport nabij 
Derby

Frequente treinen naar 
Harwich(1u30) en Hull 
(2u45) vanuit Londen

Meerdere National 
Express-bussen per dag 
naar Hull (7 u)

Elke nacht ferryovertocht 
van Hoek van Holland naar 
Harwich en van Rotterdam 
naar Hull 

Afstanden

Dag 1
Hull naar King’s Lynn: 
200 km

Dag  2
King’s Lynn naar Cromer: 
83 km

Dag  3
Cromer naar Aldeburgh: 
117 km

Dag  4
Aldeburgh naar Harwich: 
80 km

EAST COAST
Natuur aan de kust

Dompel je onder in het natuurschoon van de 
oostkust, ga zeldzame vogels en zeehondenpups 
kijken, bezoek de grootsheid van Holkham Hall 
en maak een ontspannen boottocht op Norfolk 
Broads.
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SOUTH EAST
Cultuur aan de kust

Deze vierdaagse rondreis in het zuidoosten leidt 
langs de levendige stad Brighton en de landelijke 
schoonheid van South Downs National Park, met 
mogelijkheid om de galerijen van het elegante 
Eastbourne te bezoeken.

Dag 1
HET BESTE VAN BRIGHTON

Begin de dag met een 
adembenemend uitzicht over 
de stad vanuit de British Airways 
i360, ’s werelds hoogste mobiele 
observatietoren, en reis verder naar 
de gekende Brighton Palace Pier, 
een karakteristieke kustattractie. 
Verken The Lanes en de talloze unieke 
winkeltjes en breng vervolgens 
een bezoek aan het exotische 
Royal Pavilion, ooit een koninklijk 
verblijf. Overnacht in Brighton en 
geniet van het diverse nachtleven 
met restaurants, bars, concert- en 
theaterzalen.

Dag 2
HISTORISCH LEWES

Rij door het prachtige South Downs 
National Park naar de historische stad 
Lewes. Laat je verbazen door het 
panorama vanaf het Normandische 
Lewes Castle en ontdek de lokale 
museumcollectie in het naburige 
Barbican House. Geniet van het 
middagmaal in Tudor Tea Garden 
voorafgaand aan een bezoek aan 
Anne of Cleves House. Overnachten 
in Brighton

Dag 3
HET BESTE VAN EASTBOURNE

Breng een dagje door in Eastbourne 
en ontdek de historische en culturele 
hoogtepunten. Begin de dag in 
Towner Gallery, een modern gebouw 
met een wereldvermaarde collectie 
hedendaagse en historische kunst. 
Geniet van een ontspannende 
lunch aan zee en bezoek daarna 
Redoubt Fortress, een van de amper 
3 nog bestaande vestingen uit de 
napoleontische tijd. Normaal rest 
er nog tijd om te winkelen, de pier 
te bezoeken of enkele kleinere 
kunstgalerijen zoals het Henry Paddon 
te bezichtigen. Overnachten in 
Eastbourne.

Dag 4
BEACHY HEAD EN SOUTH DOWNS

Bezoek het spectaculaire Beachy 
Head, de hoogste krijtrots van Groot-
Brittannië. Maak een ontspannen 
wandeling langs de klif en bekijk de 
opvallende rood-witte vuurtoren. 
Ga terug naar Gatwick/Londen via 
South Downs National Park en maak 
een tussenstop in South Downs 
Heritage Centre en het spectaculaire 
uitzichtspunt Ditchling Beacon.

Brighton
Newhaven

DoverGatwick

Eastbourne

Lewes

4 dagen, 3 nachten

Vertrek en aankomst: Brighton

Dagelijks vluchten uit 
Nederland, Frankrijk en 
Duitsland naar Gatwick (1u15 
rijden naar Brighton)

Verschillende treinen per uur 
naar Brighton vanuit Londen 
(1u30)

Regelmatig bussen uit het 
centrum van Londen (3 u)

Ferry uit Dieppe naar Newhaven, 
30 minuten rijden van Brighton. 
3 uur rijden van het vertrekpunt 
van de ferry Calais-Dover

Afstanden

Dag 1
In Brighton

Dag 2
Brighton naar Lewes en terug
28 km

Dag  3
Brighton naar Eastbourne 
39 km

Dag 4
Eastbourne naar South Downs 
National Park 100 km
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SOUTH COAST
De Jurassic Coast

Deze reis bundelt de hoogtepunten van 
de adembenemende Jurassic Coast, zoals 
een bezoek aan de bruisende kustplaats 
Bournemouth en het historische Poole, de 
gekende trekpleisters Lulworth Cove en Durdle 
Door en de charmante stadjes Lyme Regis en 
Sidmouth.

Dag 1 
BOURNEMOUTH EN POOLE

Breng de ochtend door in 
Bournemouth met een bezoek 
aan Russell-Cotes Art Gallery and 
Museum of het Oceanarium, dat 
een fantastische verscheidenheid 
van vissen en zeeleven herbergt. 
Lunch in een van de luxerestaurants 
of eigenzinnige eethuisjes in 
Bournemouth voordat je naar Poole 
Quay gaat. Maak een boottocht 
in de prachtige Poole Harbour 
met een tussenstop op Brownsea 
Island, een thuishaven voor wilde 
dieren en de geboorteplaats van de 
scoutsbeweging. Overnachten in 
Bournemouth of Poole.

Dag 2 
CORFE CASTLE EN DE PURBECKS

Neem het kabelpont van Poole naar 
het pittoreske Isle of Purbeck.
Loop naar Old Harry voor 
spectaculaire uitzichten over 
het begin van de Jurassic Coast. 
Ga verder naar Corfe Castle om 
de verbluffende Normandische 
kasteelruïnes te bezichtigen alvorens 
te lunchen in een van de dorpscafés.
De volgende haltes zijn de 
wereldbekende trekpleisters Lulworth 
Cove en Durdle Door. Geniet van 
een Dorset cream tea in Lulworth of 
stop in Wareham bij de rivier om met 
een drankje tot rust te komen op de 
terugweg naar het hotel. Overnachten 
in Wareham of Corfe Castle.

Dag 3  
DORCHESTER EN WEYMOUTH

Geniet van het mooie platteland van 
Dorset onderweg naar Dorchester en 
breng een bezoek aan Dorset County 
Museum, dat schatten van informatie 
bevat over de Jurassic Coast. Lunchen 
doe je in Dorchester of in een pub of 
eethuisje aan het strand op je weg 
naar Weymouth, waar we een bezoek 
aan Jurassic Skyline aanbevelen 
voor een panorama van de Jurassic 
Coast. Rij naar Portland Bill om de 
vuurtoren te bezichtigen en loop 

een eindje op het South West Coast 
Path. Dineren kan in de pittoreske 
haven van Weymouth, waar tal van 
eetgelegenheden gespecialiseerd 
zijn in gerechten met verse vis.
Overnachten in Weymouth

Dag 4 
ABBOTSBURY, LYME REGIS EN 
CHARMOUTH

Rij langs de verbluffende kustweg 
en maak een tussenstop om het 
schitterende Chesil Beach te 
fotograferen. Stop bij Abbotsbury 
Swannery of doe de avontuurlijke 
klim naar Golden Cap, waar je 
spectaculaire uitzichten krijgt vanaf 
het hoogste punt van de Jurassic 
Coast. Ga verder naar Lyme Regis 
voor een middag in deze heerlijke 
havenstad, maak een boottocht langs 
de kust of ga op fossielenjacht in het 
naburige Charmouth. Overnachten in 
de elegante kustplaats Sidmouth.

Dag 5
DE RODE ROTSEN VAN SIDMOUTH 
EN LADRAM BAY

Dit deel van de Jurassic Coast is 
bekend door de verbluffende rode 
rotsen die je zowel in Sidmouth als 
in Ladram Bay aantreft. Neem wat 
vrije tijd in Sidmouth en maak een 
boottocht uit Exmouth om de kust in 
al haar glorie te bekijken. Bezoek de 
Geoneedle bij Orcombe Point, het 
westelijke uiteinde van de Jurassic 
Coast, of ga naar de prachtige 
Bicton Gardens op de terugweg naar 
Bournemouth.

l

Bournemouth
Poole

Torquay

Exeter

WeymouthSidmouth

Abbotsbury

5 dagen, 4 nachten

Vertrek- en aankomstplaats 
Bournemouth

Vluchten naar Southampton 
vanuit Nederland, Duitsland 
en Frankrijk. Regelmatige 
treinen van Southampton naar 
Bournemouth (40 minuten)

Treinen om de 30 minuten van 
Londen naar Bournemouth (2 u)

Meerdere bussen per dag van 
Londen naar Bournemouth (3 u)

Elke dag ferry’s uit Cherbourg 
(Frankrijk) naar Poole en 
Portsmouth

Afstanden 

Dag 1
De regio van Bournemouth en 
Poole 18 km

Dag 2
Bournemouth naar Wareham
54 km

Dag 3
Wareham naar Weymouth 
63 km

Dag4
Weymouth naar Sidmouth
70 km

Dag 5
Sidmouth naar Bournemouth
156 km
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SOUTH WEST
Het beste van South Devon en Cornwall

Op deze idyllische zesdaagse tocht ontdek je niet 
alleen de legende van Koning Arthur in Tintagel 
Castle, je bezoekt ook het indrukwekkende 
Powderham Castle, het wereldbekende Eden Project 
en de kunstgalerij Tate St Ives.

Dag 1  
TEIGNMOUTH EN TORBAY

Fiets vanuit Exeter langs het Exeter 
Canal en/of rij naar Powderham 
Castle, dat al meer dan 600 jaar de 
thuis is van de familie Courtenay. 
Vertrek op een schilderachtige kustrit, 
maak een lunchstop in Dawlish en 
breng de middag door in Teignmouth, 
waar avonturiers zich kunnen wagen 
aan paddleboarden! Of ga verder naar 
Torbay, waar je de haven van Brixham 
en de vismarkt kan verkennen of 
Kent’s Cavern bezoeken. Overnachten 
in Torquay.

Dag 2
KINGSBRIDGE, DARTMOUTH EN 
SALCOMBE

Rij door enkele van de mooiste 
landschappen van Devonshire 
en bezoek Dartmouth Castle, 
een historische vestiging met 
verbluffende uitzichten over de 
riviermond. Lunchen kan in een van 
de restaurants in Salcombe. Op 
het menu: verse vis met zeezicht. 
Ga verder naar de National Trust 
Overbeck’s Garden, een verborgen 
paradijs van subtropische tuinen en 
eigenzinnige collecties, naar wens 
vergezeld van een Devonshire cream 
tea. Overnachten in Kingsbridge of 
Salcombe.

Dag 3 
EDEN PROJECT

Breng deze dag door in Eden 
Project, een adembenemende 
tuin met soorten van over de hele 
wereld. De wereldbekende tropische 
biomen vormen het grootste indoor 
regenwoud ter wereld. Overnachten 
in St Ives.

Dag 4 
ST IVES 

Breng de ochtend door in St 
Ives met een bezoek aan het 
internationaal vermaarde Tate St 
Ives en Barbara Hepworth Museum 
and Sculpture Garden. ’s Middags 
zijn er verschillende stranden, 
kleine kunstgalerijen, interessante 
cadeauwinkels en tal van eethuisjes 
te ontdekken. Of rij naar Land’s End 
of St Michael’s Mount (bij laagtij). 
Overnachten in St Ives.

Dag 5  
KUST VAN NOORD-CORNWALL EN 
PADSTOW

Rij langs de verbluffende kust van 
noord-Cornwall en stop in Newquay 
om surfers in actie te zien en bij de 
National Trust Bedruthan Steps voor 
een kustwandeling. Na de lunch 
in Padstow kan je dit verrukkelijke 
vissersdorp verkennen dat zijn 
bekendheid te danken heeft aan 
celebritychef Rick Stein. Of maak een 
boottocht over de riviermond naar 
Rock en loop langs het prachtige 
kustpad. Overnachten in Padstow.

Dag 6  
TINTAGEL CASTLE

Ontdek de geschiedenis, de mythes 
en het adembenemende decor van 
Tintagel Castle, dat verband houdt 
met de legende van Koning Arthur. Rij 
door het Dartmoor National Park terug 
naar Exeter.
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6 dagen, 5 nachten

Vertrek en aankomst: Exeter

Dagelijkse vluchten uit 
Nederland en Frankrijk naar 
Exeter; uit Duitsland met een 
overstap

Twee treinen per uur uit Londen
(3 u)

Dagelijks meerdere bussen uit 
het centrum van Londen (4u30)

Ferry van Roscoff naar 
Plymouth, 1 uur rijden van 
Exeter

Afstanden

Dag 1
Exeter naar Torquay 46 km

Dag 2
Torquay naar Salcombe 51 km

Dag 3
Salcombe naar St Ives 175 km

Dag 4
St Ives naar Land’s End en terug
58 km

Dag 5
St Ives naar Padstow 75 km

Dag 6
Padstow naar Exeter 36 km
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Reisoverzicht
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1918 BOOK AND CREATE ITINERARIES THROUGH  ENGLANDSCOAST.COMBOEK NU EN MAAK JE REISPLAN OP ENGLANDSCOAST.COM/NL BOEK NU EN MAAK JE REISPLAN OP ENGLANDSCOAST.COM/NL

Reisorganisaties en reisbureaus, 
laten we samenwerken!

England’s Coast wordt gefinancierd door het 
‘Discover England Fund’ van VisitEngland en 
biedt via verbluffende interactieve video’s een 
schat aan ervaringen langs de Engelse kunst. 
Het programma biedt zes markante reizen – 
een per kustregio – die aan de organisatie of 
klanten kunnen worden aangepast. 
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DIT BIEDEN WE
GRATIS

• Speciale Travel Trade Executive, die u kan 
helpen bij het voorbereiden en samenstellen 
van reisroutes voor uw klanten;

• Rechtstreekse toegang tot de speciale online 
handelsportal van England’s Coast, met:

• Presentatie van uw kustproducten op het 
consumentendeel van englandscoast.com, 
waar gebruikers kunnen doorklikken om de 
vakantie direct bij u te boeken;

• Promotie van uw product in de lectuur 
van England’s Coast tijdens relevante 
tentoonstellingen en vakbeurzen; 

• We kunnen ook korte workshops in England’s 
Coast bieden om de productkennis van uw 
medewerkers te verbeteren. 

DIT VRAGEN WE VAN U

• Breng een geschikt product/geschikte markt 
voor uw bedrijf in kaart om het England’s Coast-
product te promoten onder Nederlandse, Duits 
of Franse bezoekers;

• Maak maatwerkreizen langs de Engelse kunst 
met boekingsmogelijkheid, zodat deze in 
bestaande marketingplannen kunnen worden 
gepromoot;

• Zorg voor een speciale koppeling naar uw 
kustproduct. Deze koppeling moet kunnen 
worden gemeten en moet uw uw organisatie 
of klanten in staat stellen om te boeken. We 
plaatsen deze dan op de website van England’s 
Coast, zodat bezoekers uw product kunnen 
boeken;

• Houd het aantal reserveringen voor uw 
kustproduct in Engeland bij en deel de 
gegevens met ons;

• Stimuleer uw medewerkers om de online 
producttraining voor zakenreizen te volgen;

• Toon betrokkenheid op England’s Coast via 
kanalen op sociale media.

OPTIONELE EXTRA’S (TEGEN MEERPRIJS) 

• Mogelijkheid om met ons op Europese 
reisbeurzen te staan, om stands te delen of om 
materialen in uw huisstijl uit te delen;

• Interactieve maatwerkvideo’s voor publicatie 
op uw website, op sociale media of via andere 
kanalen, waarbij rechtstreeks naar het te 
boeken product wordt verwezen;

• Gezamenlijke marketing- of pr-activiteit 
(financiële bijdrage vereist)

Neem contact met ons op

Elaine Snow, Trade Sales Executive van England’s Coast
elaine.snow@coastaltourismacademy.co.uk
+44 (0) 1202 962 073

• Programma voor het samenstellen van 
zakenreizen, inclusief bedrijven langs de 
kust die graag willen samenwerken en die 
provisies of groepstarieven bieden. Zo kunt 
u zelf producten in kaart brengen en reizen 
samenstellen die op uw doelmarkt zijn 
afgestemd;

• Gedetailleerde ‘hero’-reizen voor elke 
kustregio, bedoeld voor groepen en FIT-
klanten – met gedetailleerde informatie over 
groepsfaciliteiten, rijtijden, accommodaties 
en maaltijdopties;

• Toegang tot de gratis online producttraining 
van England’s Coast, die speciaal werd 
samengesteld voor reisorganisaties en helpt 
bij het verbeteren van de kennis van uw 
verkoop- en productteams;

• Informatie over educatieve 
handelsbezoeken en het registratieproces;

• Afbeeldingen, korte video’s en materialen 
die u in uw acties kunt gebruiken;



DISCOVER ENGLAND’S COAST20

Volg ons online

Twitter: @england_coast
Instagram: @englandscoast
Website: englandscoast.com/nl

In Engeland ben je nooit 
verder dan 120 kilometer 
van de zee. Geniet van de 
kust!

Ga naar onze website en ontdek 
de hoogtepunten van elke regio 
in 6 inspirerende en interactieve 
video’s.

Zie je iets dat je leuk vindt? 
Voeg het toe aan je reisplan en 
wij bewaren het voor later. Zo 
eenvoudig is het.

englandscoast.com/nl


