
1 2visitbritain.nl

The Great Ridge, Derbyshire, England.

De mooiste 

PUBS VAN 
LONDEN

Opnamelocaties 

MIDSOMER
MURDERS &
DOWNTON 
ABBEY

COOLE 
CAMPINGS

ROADTRIPPEN
door WALES

Kasteeltuinen  
ZUIDOOST-
ENGELAND



1 2

03 Fietsen in Lincolnshire
weg van de massa – op zoek naar 
unieke plekjes

19 De mooiste pubs van 
Londen

05 East Anglia voor 
lekkerbekken

21 Coole campings 
in Yorkshire & het Lake District

07 Midsomer Murders 
10 opnamelocaties die echt 
bestaan

23 48 uur… in Newcastle

09 Roadtrippen door Wales 
The Wales Way

25 Aberdeenshire – Kaste-
len, kust en…ketels?

11 Top-5 attracties 
voor een bezoek aan het Peak 
District met de (klein)kinderen

27 Kasteeltuinen in 
Zuidoost-Engeland 

13 Bijzondere B&B’s in 
Devon en Cornwall

29 Actieve vakantie in 
Wales

15 Music of the North
Liverpool vs Manchester

31 Downton Abbey

17 Unieke accommodaties 
in Zuidoost-Engeland

33 Praktisch A-Z

03

05

07

09

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Inhoud

Schotland

Noord-
Ierland

Wales
Engeland



3 4

Omgeven door natuur  

In het noorden liggen de Lincolnshire Wolds, 
officieel gekwalificeerd als ‘Area of Outstanding 
Natural Beauty’. Glooiende valleien, authentieke 
marktplaatsjes en sfeervolle dorpjes bepalen 
hier het beeld. De moeite waard om per fiets te 
ontdekken. Louth staat bekend als een van de mooiste 
marktstadjes van Engeland en vanuit hier heb je maar 
liefst keuze uit 6 verschillende kortere fietsroutes. 
Ideaal en handig als je graag verblijft in dezelfde 
accommodatie en van daaruit wil vertrekken. Maar 
ook geschikt om een ochtendje of middagje op de 
pedalen te staan en onderweg kastelen, tuinen en 
prachtige natuur te bewonderen. Op de website van 
Cycle England ontdek je mogelijkheden en staan de 
leukste bezienswaardigheden vermeld.

Fietsen langs de kust

Houd je meer van de kust en de weidse uitzichten? 
Kies dan voor de fietsroute van Hull naar Boston. 
Deze route is geliefd bij de actieve natuurliefhebbers. 
Onderweg kun je stoppen bij onder andere Elsham 
Hall. Dit bijzondere landhuis heeft eigentijdse tuinen 
waarin veel dieren leven. Langs de kust ligt ook het 
natuurreservaat Donna Nook waar in het najaar 
zeehonden aan land komen om jongen te krijgen. 
Voordat je het havenstadje van Boston bereikt, fiets je 
nog langs het landhuis Gunby Hall. Na een rondleiding 
doe je nieuwe energie 
op met een warme 
kop thee en een 
vers gebakken 
taartje.

Lincoln en omgeving

Dé verrassing van dit gebied is misschien wel het sfeervolle stadje Lincoln. Deze Romeinse stad gelegen op een 
heuvel is de perfecte uitvalsbasis voor fietstochtjes voor een dag(-deel). Wat denk je van een ochtendje de wind door 
je haren en heerlijk genieten van het Engelse platteland? Fiets bijvoorbeeld naar het mooie Woodhall Spa waar je de 
trek stilt terwijl je op het terras smult van een lekkere lunch. En mocht je een dag geen zin hebben om op het zadel 
te zitten, bezoek dan de immense kathedraal of laat je meenemen terug in de tijd in Lincoln Castle. 

Fietsen in Lincolnshire:
weg van de massa – op zoek naar unieke plekjes

Lincolnshire is voor velen geen bekend terrein maar wij tippen je 
graag over deze leuke regio. Gemakkelijk te bereiken met je eigen 

auto en/of fiets met een overtocht van P&O Ferries direct naar Hull. In 
minder dan een uur rijd je al het gevarieerde graafschap Lincolnshire 

binnen. Een prachtig gebied voor een fijne fietsvakantie.

Praktische info

Je kunt natuurlijk je eigen fiets 
meenemen of er een ter plekke 

huren. Er zijn in Lincolnshire volop 
mogelijkheden voor e-bikes en je 
vindt er op vele plaatsen goede 

huurfietsen. Bagagetransport, GPX 
routes, het is allemaal voorhanden. 
Op de website van Cycle England 
staat alle praktische informatie 

voor je op een rijtje. 

Fietsen op landgoed South Ormsby, Lincolnshire

Fietsen in de historische stad Lincoln
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https://lovelincolnshirewolds.com/activities/profile/1375/cycling-in-the-lincolnshire-wolds-2
https://www.cycle-england.co.uk/nl/fietsvakanties/lincolnshire-wolds-cycle-route/
https://www.cycle-england.co.uk/nl/fietsvakanties/lincolnshire-van-de-humber-naar-de-wash/
https://www.visitlincoln.com/
https://www.cycle-england.co.uk/nl/fietsvakanties/historische-stad-lincoln-en-omgeving/
https://www.cycle-england.co.uk/nl/extra-informatie/fietsverhuur/
https://www.cycle-england.co.uk/nl/extra-informatie/fietsverhuur/
https://www.cycle-england.co.uk/nl/extra-informatie/
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East Anglia voor 
lekkerbekken
De graafschappen van East Anglia hebben 
niet alleen natuurschoon, strand en historie te 
bieden, ook voor de fijnproevers valt hier veel te 
genieten.

Ben je meer een bierliefhebber, dan mag je zeker 
de brouwerijen van het gebied niet overslaan. Bij St. 
Peter’s Brewery in Suffolk laten ze zien hoe ze hun 
ambachtelijk ‘ale’ brouwen. Bij de rondleiding is een 
karakteristieke platte fles inbegrepen. De brouwerij 
ligt bovendien op een steenworp afstand van de 
kasteelruïne Bungay Castle, zodat je er een mooie 
combi-dag van maakt. 

Wie East Anglia wil verkennen hoeft niet ingewikkeld 
te doen. Wie in Harwich aankomt met de veerboot 
vanuit Rotterdam kan gelijk een mooie route volgen 
langs de kust, bijvoorbeeld met behulp van Englands 
Coast. East Anglia, dat uit de graafschappen Norfolk, 
Suffolk en Cambridgeshire bestaat, wordt aan de 
oostgrens afgebakend door de Noordzee. Hier 
wisselen natuurgebieden, brede zandstranden en 
fraaie stadjes elkaar af. Minstens zo gevarieerd zijn de 
culinaire uitstapjes die je hier kunt maken. 

Met zoveel kilometers kust is het niet verwonderlijk 
dat je in East Anglia geweldige visrestaurants treft. 
Wells Crab House, in het toepasselijk genaamde 
havenplaatsje Wells-next-the-Sea, heeft zijn 
gerechten letterlijk voor het oprapen. Mede door 

In een van de absolute trekpleisters van de streek, de 
middeleeuwse stad Norwich, kun je een complete culinaire 
wandeling maken. Op deze Love Norwich Food-tour laat 
een plaatselijke ‘foodie’ je kennismaken met de beste hapjes en 
drankjes. Check de tijden en prijzen.  Rond je dag vooral af met een 
traditionele afternoon tea in het statige The Assembly House.

We blijven even in Norwich, je kunt je hier tenslotte makkelijk een paar dagen vermaken. In de winkel van 
brouwerij Adnams leren ze je hoe je zelf gin maakt. Dat typisch Engelse aperitief is de laatste jaren weer 
helemaal hip, en wat is dan leuker om van echte ginmakers te horen welke ingrediënten je daar zoal voor nodig 
hebt. Uiteraard neem je aan het eind een flesje van je eigen brouwsel mee.

Je mag natuurlijk niet naar huis zonder de traditionele 
Engelse fish & chips te hebben geproefd. Grenzend 
aan de Noordzee vind je in de regio een overweldigend 
aantal ‘chippies’, zoals ze de snackbars noemen waar 
de lekkernijen worden geserveerd. Maar het fraaie 
kustplaatsje Aldeburgh schijnt met de Golden Galleon 
en de Aldeburgh Fish and Chip Shop de uitblinkers in 
huis te hebben. Tip: eet je vis en frieten op het muurtje 
langs de zee, maar pas op dat de brutale meeuwen ze 
niet uit je vingers plukken.

zijn befaamde Lobster Thermidor werd het vorig jaar 
uitgeroepen tot beste restaurant bij de Eat Norfolk 
Food and Drink Awards. De lokale kreeften worden 
vakkundig overgoten met een rijke kaassaus en een 
vleugje dragon.

Ons Nederlanders hoef je niets wijs te maken over 
brood, maar in East Anglia weten ze ook hoe je deeg 
moet kneden. De regio wordt wel de broodmand van 
Engeland genoemd, en dat proef je nergens beter 
dan in de oude Windmill van Will Wooster in Bury St. 
Edmunds. Daar bakt Will sinds 1992 zijn ambachtelijke 
brood. Een cursus broodbakken kun je er ook volgen 
maar trek daar wel een volle dag voor uit.

Smullen op z’n Brits: afternoon tea
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De klassieker. Fish & chips. ©
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http://www.stpetersbrewery.co.uk/brewery/brewery-tours/
http://www.stpetersbrewery.co.uk/brewery/brewery-tours/
https://englandscoast.com/nl
https://englandscoast.com/nl
https://wellscrabhouse.co.uk
http://www.lovenorwichfood.co.uk/walking-tours/
http://www.lovenorwichfood.co.uk/walking-tours
http://www.assemblyhousenorwich.co.uk/afternoon-tea
http://tours.adnams.co.uk
https://www.woostersbakery.co.uk
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1. Wallingford

Wallingford, in het zuiden van het (echte) graafschap 
Oxfordshire, is waarschijnlijk het bekendste decor 
van de serie. Deze plaats speelt namelijk de rol van 
Causton, provinciehoofdstad van Midsomer en de 
woonplaats van Joyce en Tom Barnaby. De inspecteur 
is geregeld te zien terwijl hij wandelt langs de Theems 
in dit oude marktstadje. Vaste kijkers herkennen 
ongetwijfeld het opvallende gebouw van de Corn 
Exhange, de oude graanbeurs en tegenwoordig het 
theater van Wallingford. 

2. Mapledurham House

Een goede moordzaak krijgt altijd iets extra’s als hij 
zich afspeelt in een statig landhuis. Het zuiden van 
Oxfordshire biedt de producenten van de serie veel 
keus op dat gebied. Zoals Mapledurham, dat voorkomt 
in de afleveringen Dark Secrets en The Fisher King. 
Het is een oud landgoed dat al werd genoemd in 
het Domesday Book, het kadaster van 11-e eeuws 
Engeland. Het is alle jaren sindsdien ononderbroken 
bewoond geweest, maar heeft er wel diverse functies 
bijgekregen. Zo kun je er tegenwoordig bijvoorbeeld 
terecht voor een wellness-behandeling in de eigen 
spa.
 

3. Henley-on-Thames

Henley-on-Thames is ongeveer net zo Brits als thee 
met scones. De fotogenieke plaats is vooral beroemd 

om de jaarlijkse roeiwedstrijd op de Theems de Henley 
Royal Regatta. Niet zo verwonderlijk dus dat het oog 
viel op deze locatie voor de verfilming van Dead On 
The Water, de populaire aflevering over moord bij 
een roeivereniging. Ook voor andere episodes is er 
geschoten in en om Henley-on-Thames, onder andere 
bij antiekzaak Tudor House Antiques en The Argyll 
Pub. De plaats heeft zelfs een aantal keren Causton 
mogen spelen.

Midsomer Murders 
– 10 opnamelocaties die echt bestaan

Midsomer Murders is al ruim 20 jaar een van de populairste detectiveseries 
op de Nederlandse en Belgische televisie. In die tijd is er veel veranderd. We 
zijn al vijf detective sergeants verder en zelfs de hoofdpersoon is al eens 
vervangen. Eén ding blijft altijd hetzelfde in het fictieve graafschap 
Midsomer: de prachtige, typisch Engelse plekken 
waar de verhalen zich afspelen. De meeste ervan 
kun je ook in het echt bezoeken, zonder gevaar 
voor eigen leven.

5. Dorchester-on-Thames

Het dorpje Dorchester – overigens niet te verwarren 
met de gelijknamige stad aan de Engelse zuidkust- 
is een van de meest gebruikte locaties in de serie. 
Terecht, het is er schilderachtig mooi en heel erg 
Engels. Zo zijn onder andere de kloosterkerk van de 
plaats en de lokale hotels en pubs geregeld te 
bewonderen geweest. Met een beetje 
geluk kom je in plaatselijke horeca 
zelfs crew & cast van Midsomer 
Murders tegen, ze verblijven 
hier graag tijdens 
opnames.

6. Warborough

Het ultieme 
Midsomer Murders 
dorpje? Het komt 
wel in de buurt. Maar 
liefst zeven plekken 
in Warbrough 
hebben gediend 
als opnamelocatie, 
een aantal daarvan 
zelfs in de oude 
openingscredits. De 
kroon wordt gespannen 
door de plaatselijke pub The 
Six Bells die in vier verschillende 
episodes voorkomt, een keer 
zelfs onder de eigen naam. Typerend 
voor dit soort plaatsjes in Oxfordshire is hun 
‘village green’ (dorpsweide) waar allerlei kleinschalige 
evenementen worden georganiseerd. Zo ook in 
Warborough, zowel in het echt tijdens het jaarlijkse 
Village Festival als in de serie tijdens Midsomer Mallow 
in Bloom.

7. Thame

Een andere kleine stad die enige keren in de huid van 
Causton is gekropen. Het stadhuis van Causton is in 
het echt het stadhuis van Thame. Beide Barnaby’s 
zijn geregeld gesignaleerd op de straten van Thame, 
al puzzelend op hun meest recente mysterie. Grote 
trekpleister voor bezoekers is de lokale weekmarkt 
waar de je lekkerste producten uit de regio koopt. 

8. The Chilterns 

Deze heuvelrug tussen Londen en Oxford is een 
officiële Area Of Outstanding Natural Beauty (AONB). 
Met het natuurschoon zit het dus wel goed. Met de 
Midsomer Murders locaties ook, er zijn er tientallen 
in deze regio. Zoals de ruim 500 jaar oude pub The 
Lions in Bledlow, die in maar liefst vijf verschillende 
afleveringen voorkomt. Of het plaatsje Little 
Missenden dat te zien was in de allereerste aflevering 
van de serie. Een ander dorp, Beaconsfield, staat zelfs 
te boek als ‘most filmed’ Midsomer Murders locatie. 
De grotere plaatsen Wallington en Henley-on-Thames 
liggen aan de rand van Chilterns.
 

9. Stonor

Dit landhuis is al meer dan 850 jaar de woning van de 
familie Stonor. Het heeft diverse claims to fame, zo 

stond er vroeger altijd wild van het landgoed 
op de tafel bij de Britse koninklijke 

familie en staat er op het terrein 
een eeuwenoude stenencirkel. 

Het indrukwekkende 
huis zelf is geliefd bij 

filmproducenten en 
locatiescouts. Naast 
diverse opnames voor 
Midsomer Murders 
zijn hier bijvoorbeeld 
ook scenes van 
James Bond films 
opgenomen.

10. Ewelme

Ewelme is de enige 
opnamelocatie van 

de serie met zijn eigen 
natuurreservaat. Het 

uitzicht vanaf Rabbits Hill 
over een slaperig Engelse 

dorpje is een bekend beeld 
voor fans van de serie, het is 

bijvoorbeeld te zien in de aflevering 
Beyond The Grave. Het dorp zelf is een 

plaatje met onder andere een kerk uit de 15e eeuw en 
de oudste basisschool van het land.

Meer locaties ontdekken? Kijk dan op visitmidsomer.
com

4. Chinnor

‘Holm Lane Junction’ in Midsomer Murders is in het 
echt het stationnetje van Chinnor. Hier stap je op de 
historische  stoomtrein van de Chinnor & Princess 
Risborough Railway. Een winkel in het dorpje zelf 
doet in de serie dienst als de kleermakerszaak van 
Woodley & Woodley. Ook zeer fraai in de plaats zijn 
mooie, kleine kerkgebouwen en het uitzicht dat je er 
hebt over de heuvels van de Chilterns (waarover later 
meer).

Disclaimer: Midsomer Murders is fictie. Op geen deze locaties is er ooit iemand bewust vergiftigd met 
oma’s home-made chutney of doorboord met een vioolstok. Voor zover wij weten.

Roeiwedstrijd in Henley-on-Thames

De typische zandstenen huizen van de Cotswolds, populair opnamegebied voor de serie

Cricket in de Chiltern Hills                     
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Mag niet ontbreken bij feestjes in Midsomer: de scones
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https://www.visit-henley.com/
https://www.visitmidsomer.com/
https://www.visitmidsomer.com/
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ROADTRIPPEN DOOR 
WALES – THE WALES 
WAY
Ben jij een echte roadtripper, dan is Wales voor jou een 
uitstekende bestemming. Steek vanuit Nederland per 
ferry met jouw auto het Kanaal over of pik bij de 
luchthaven een huurauto op en stuur langs de vele 
mooie kilometers van The Wales Way. Deze drie 
nieuwe nationale tourroutes brengen je tot in het 
hart van Wales, langs de meest wonderschone 
plekjes. 

Via The North Wales Way, The Cambrian Way en The 
Coastal Way ontdekken bezoekers het land buiten de 
gebaande paden en maken kennis met fascinerende 
geschiedenis van het land, de natuurpracht en vele 
andere bezienswaardigheden. Er zijn ook volop mo-
gelijkheden om de auto even te laten voor wat hij is, 
en de route al wandelend te vervolgen (inclusief de 
Wales Coast Path en andere National Trails) of te fiet-
sen over de vele fietspaden die door het land lopen. 
Natuurlijk zijn er onderweg veel plekken om te stop-
pen en lokale producten te proeven, waaronder zes 
Michelin-sterrenrestaurants, wijngaarden, distilleerd-
erijen, cafés en brouwerijen.

Hoe kom je er? 

Vanuit Amsterdam vlieg je rechtstreeks 
naar Cardiff. Per ferry kun je de over-

steek vanuit Rotterdam naar Hull mak-
en om in drie uur naar het noorden van 

Wales te rijden. Indien je jouw trip in 
het zuiden van Wales wilt starten, neem 

dan de ferry naar Dover of Harwich. 
Vanaf deze havens rij je in ruim 4 huur 

naar Cardiff. 

www.visitwales.com/inspire-me/wales-way

De drie routes in het kort:

• The Coastal Way – Deze route loopt over de gehele lengte van de Cardigan Bay (westkust 
van Wales). Een 290 km lange ontdekkingsreis waarbij de bergen en de kust van Wales samenkomen. 
Knusse havendorpjes, vissersbootjes, geheime kloven, zandstranden en ruige kliffen. Dat is wat je tegen-
komt op deze heerlijke route tussen Aberdaron en St Davids.

• The Cambrian Way – over een lengte van maar liefst 300 km strekt de Cambrian Way over 
de ‘ruggengraat’ van Wales. Deze veelzijdige route start in het kustplaatsje Llandudno in het noorden 
en eindigt in de Welshe hoofstad Cardiff in het zuiden. De Cambrian Way voert je door nationale park-
en en het platteland van Wales. Een van de absolute highlights van deze route en tevens naamgever, 
is de bergketen de Cambrian Mountains.

• The North Wales Way – deze 120 km lange route is kortste van het stel. The North Wales 
Way slingert vanaf het eiland Anglesey naar Chester, net over de grens in Engeland. De route volgt 
een oud handelspad en is bezaaid met indrukwekkende kastelen. Deze korte route is eenvoudig te 
combineren met andere activiteiten. En wil je even van de route afwijken, dan zijn genoeg leuke 
opties voor een leuke omleiding.

Bochten en bergen op de Wales Way
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Momenten voor jezelf aan de kust van Wales
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De brug van Llanstephan bij Radnor, Wales
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http://www.visitwales.com/inspire-me/wales-way
https://www.visitwales.com/inspire-me/wales-way/coastal-way
https://www.visitwales.com/inspire-me/wales-way/cambrian-way
https://www.visitwales.com/info/travel-trade/itineraries/highlights-north-wales-way
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Top-5 attracties voor een 
bezoek aan het Peak District 

met de (klein)kinderen
Het bergachtige nationale park The Peak District staat bekend als mekka voor 
klimmers, hikers en sportieve fietsers. Maar ook voor de kleintjes, die nog niet 

zoveel meters kunnen maken, is er van alles te beleven. Er zijn tientallen attracties 
voor het hele gezin die eenvoudig met de auto bereikbaar zijn. We noemen hier vijf 

van onze favorieten.

2. Treak Cliff Cavern  

De enige plek ter wereld waar je de bijzondere blauw-
gele Blue John* steen vindt. Ga samen met een gids 
de berg in en luister naar het spannende verhaal 
over de ontdekking terwijl je de glinsterende rotsen 
en eeuwenoude druipstenen bewondert. Na afloop 
van de tour kun je zelf een stukje Blue John Stone 
polijsten in de werkplaats. 

*De naam komt waarschijnlijk door een vertaalfout 
van de Franse omschrijving: Blue Jaune (blauw-geel).

1. Heights of Abraham

Met een kabelbaan naar het hoogste punt van de omgeving van Matlock. Daar aangekomen kun je voor het 
beste uitzicht zelfs nog verder omhoog met een beklimming van de Victoria Tower. Op het terrein van de 
Heights vind je mooie wandelpaden, een restaurant, twee avontuurlijke speeltuinen en twee verschillende 
grotten die je kunt bezoeken met een gids.

3. Bakewell Pudding Shop  

Wie houdt er niet van taart? In het plaatsje Bakewell 
maken ze een heerlijk exemplaar van bladerdeeg, 
room en jam. Proef hem in het restaurant van The Old 
Original Bakewell Pudding Shop of koop ze los en neem 
ze mee voor een picknick in het mooie dorpje. Indruk 
maken op het thuisfront? Verstuur een pudding per 
post of leer er zelf een bakken tijdens een workshop.

5. Matlock Farm Park 

Wallaby’s? In Engeland? Jazeker, en ook alpaca’s, 
lama’s en een hilarische stokstaartfamilie. Naast 
alle ‘gewone’ boerderijdieren zoals geiten, pony’s 
en de hooglandkoeien Angus en Meridith. Koop een 
zakje korrels en voer ze zelf. Willen de kinderen even 
stoom afblazen? Er is een grote indoor speeltuin en 
een luchtkussen. Extra leuk in het voorjaar als de 
bezoekers mogen helpen met een flesje geven aan de 
lammetjes.

4. Crich Tramway Village  

Terug in de tijd bij het National Tramway Museum. Je 
ziet er trams in alle soorten en maten tegen het decor 
van een 19e eeuws dorpje. Ritjes op diverse trams zijn 
natuurlijk bij de prijs inbegrepen. Rondom de village 
ligt een wandelpad langs bijzondere kunstwerken in 
het bos met een mijlenver uitzicht over de Derwent 
Valley. Bijzonder: The Red Lion, de pub van het dorpje, 
komt oorspronkelijk uit Stoke-on-Trent en is hier steen 
voor steen opnieuw opgebouwd.
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Kerswell Farmhouse

Deze B&B kenmerkt zich door de prachtige 
locatie middenin de natuur en het platteland 
van Devon. Je hebt een ongelooflijk uitzicht 
over de velden en weilanden van de South 
Hams die op een lappendeken lijken en in 
de verte zie je de pieken van Dartmoor. Als 
je hier verblijft, geniet je van het beste van 
twee werelden: het knusse van een bed en 
breakfast en de luxe en comfort van een 
hotel. De eigenaresse houdt van koken dus 
bereid je voor op een heerlijk ontbijt. Het is 
dus ook niet gek dat deze B&B al meerdere 
malen in de prijzen is gevallen. www.
kerswellfarmhouse.co.uk

The Old Mill

Neem een oude 
watermolen, een 16e 
eeuws huis en een gastvrije familie 
en je hebt The Old Mill B&B. Drie kilometer 
buiten Padstow (Noord-Cornwall) ligt de bed 
en breakfast waar je kunt kiezen uit een van 
de 7 verschillende kamers. Als je moe bent 
na een dag op pad is dit de ideale plek, want 
hier smul je van de lekkerste gerechten in 
de Old Mill Bistro waar ook de locals graag 
komen. Sla zeker niet het ontbijt over, want 
hiermee hebben ze zelfs prijzen gewonnen! 
www.theoldmillhouse.com

The Lamb inn

Je kent ze vast wel, die typisch Britse inns, 
een pub waar je ook kunt overnachten. Wij 
hebben er een voor je gevonden die de moeite 
waard is, op minder dan een half uur rijden 
van Exeter. In deze authentieke pub stap je 
terug in de tijd. Lage plafonds, open haard 
en donkere balken aan het plafond, je waant 
je zo terug in de 16e eeuw. Op mooie dagen 
geniet je buiten in de tuin van je Engelse pint 
en een goede maaltijd voor niet te veel geld. 
Een mooi contrast zijn de lichte en moderne 
kamers die voorzien zijn alle gemakken. 
Kortom, als je in de buurt bent, is dit een 
echte aanrader! www.lambinnsandford.co.uk.

The White House

Voor wandelliefhebbers is The White House 
echt ideaal. Vlakbij St. Ives en het South West 
Coast Path brandt wellicht de openhaard als 
je terugkomt van een lange wandeling. Of 
geniet van een Engelse cup of tea in de tuin 
van de B&B. Op steenworp afstand ligt de pub 
The Tinner Arms waar je het glas heft samen 
met de lokale bevolking, andere bezoekers en 
families. Plan ook een donderdagavond hier 
in de pub en geniet van de Tinners Thursday 
Folk Night, boordevol muziek en gezelligheid. 
www.whitehousezennor.com

The Old Vicarage

Net buiten Truro aan de Tresillian rivier ligt 
een oude pastorie die is omgebouwd tot 
B&B en met succes. Verblijf in een van zes 
kamers en geniet van de rust en natuur. 
Zoals vele gasten zeggen, je kunt echt zien 
dat de eigenaren gepassioneerd en gastvrij 
zijn. Het ontbreekt je hier nergens aan. 
In de omgeving liggen het Eden Project, 
National Maritime Museum Cornwall en 
Trebah Gardens. In Truro of in Falmouth heb 
je goede restaurants die je bezoek compleet 
maken. www.theoldvicaragetruro.co.uk

Bijzondere B&B’s in 
Devon en Cornwall
Verblijven in een bed & breakfast is de ultieme Britse manier van 
vakantievieren. Logeren in een knusse kamer in een oude cottage, 
nieuwe mensen ontmoeten en ontbijten met een huisgemaakt Full 
English Breakfast, het is hier uitgevonden. De gastvrijheid van de 
graafschappen Devon en Cornwall is beroemd, dus het spreekt voor zich 
dat juist hier een aantal van de beste B&B’s van het land te vinden zijn.

St Ives, Cornwall, England.
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Music of the North
Liverpool vs Manchester
Over de titel ‘bakermat van de popmuziek’ valt altijd te twisten, maar 
Manchester en Liverpool behoren beslist tot de grootste hitfabrieken. 
Beide Noord-Engelse steden zijn ideaal voor een muziekstedentrip. 

Wie aan Liverpool denkt, denkt aan John, Paul, 
George en Ringo. Op zowat elke straathoek van 
de havenstad kom je The Beatles tegen. Er zijn 
standbeelden, souvenirwinkels, een John Lennon-
luchthaven, en natuurlijk een museum, waar het 
Beatles-verhaal in psychedelische beelden en 
historische geluidsfragmenten wordt naverteld. Zelfs 
de befaamde Yellow Submarine is hier nagebouwd. 

Sla in hartje Liverpool zeker de intieme Cavern-club in 
Mathew Street niet over. Het is weliswaar een replica 
van het origineel, dat aan de overkant van de straat 
stond, maar sfeer en inrichting zijn precies zoals toen 
The Beatles er speelden in de sixties. 

In Manchester liet de muziekrevolutie iets langer op 
zich wachten. De stad bracht bands als The Hollies, 
Joy Division en The Smiths voort, maar het barstte 
pas echt los in 1988 toen ze in de Hacienda Club house 
gingen draaien. Trippy acid bands als Happy Mondays 
en The Stone Roses bezorgden de stad in 
de jaren daarna de bijnaam ‘Madchester’. 
En niet veel later groeide plaatsgenoot 
Oasis uit tot grootste band van het land. 

Op de fundamenten van de Hacienda 
staan nu appartementen, maar veel 
iconische plaatsen zijn er nog, zoals 
platenzaak Piccadilly Records. Wil je 
alle historische muziekplekken van 
Manchester ontdekken, neem dan een 
van de vele muziektours, of stippel je 
eigen wandeling uit met behulp van deze 
gids.

De sporen van de popgeschiedenis zijn in Liverpool en Manchester 
weliswaar goed zichtbaar, toch leven deze twee bruisende muzieksteden 
allesbehalve in het verleden. Manchester is nog net zo muziek-mad als 
vroeger. In 2018 werd het nog uitgeroepen tot ‘rock & indie-hoofdstad 
van Groot-Brittannië’. Overal vind je podia waar artiesten uit allerlei 
genres optreden. 

Wereldsterren zie je in de enorme Manchester Arena, met ruim 20.000 
plaatsen een van de grootste van Europa. Jong talent ontdek je in de 
Northern Quarter, het alternatieve buurtje dat zich de afgelopen jaren 
ontwikkelde tot het culturele en muzikale hart van de stad. Je vindt 
er hippe pubs en clubs, zoals Band on the Wall, de Roadhouse en The 
Night and Day Cafe.

Ook in het hedendaagse Liverpool kom je als muziekfan meer dan 
alleen Beatles-nostalgie tegen. In het fraai opgeknapte havengebied 
staat de Echo Arena, waar de grootste acts optreden. Een hoogtepunt 
op de muziekagenda van de stad is het jaarlijkse Liverpool International 
Music Festival (LIMF) dat plaatsvindt in het prachtige Sefton Park. 
De Ierse roots van de stad kun je elk najaar meevieren tijdens het 

Liverpool Irish Festival. Veel livemuziek vind je ook in de trendy Baltic Triangle, een buurt 
vol voormalige pakhuizen die de afgelopen jaren werden omgetoverd tot clubs, zaaltjes 
en bars.

Wie precies de Britse muziekhoofdstad is, daarover gaan de inwoners van Manchester 
en Liverpool al decennia lang rollend over straat. Jij hoeft gelukkig niet te kiezen want 
de twee popmekka’s liggen slechts 50 kilometer uit elkaar. Je kunt ze dus makkelijk in 
één dubbele stedentrip bezoeken. En wie weet, misschien ontdek jíj daar de volgende 
Beatles of Oasis wel...

The Cavern Club, Liverpool

Matt & Phreds Jazz Club, Manchester
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http://www.treblezine.com/a-guide-to-factory-records-manchester-substance
http://www.limfestival.com
http://www.limfestival.com
http://www.liverpoolirishfestival.com
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Verblijf in…een dubbeldekkerbus  

Blackberry Wood op het platteland van Sussex 
is een mooie plek om te kamperen dankzij de 
bosrijke open plekken. Je vindt er bovendien 
ook buitengewone accommodaties. Zoals een 
omgebouwde dubbeldekkerbus uit Londen, 
compleet met een buitenkeuken en een slaap- 
en loungeruimte op de bovenste verdieping 
(inclusief speelruimte voor kinderen). Echt 
speciaal is het Higgledy Tree House dat eruitziet 
alsof het uit een sprookjesboek komt. Hoog in de 
bomen in de hut kun je slapen met vier personen, 
er is een douche in het torentje en vanaf de 
vensterbank bekijk je de dieren in het wild.

Hoe kom je er: Blackberry Wood ligt op ongeveer 
30 minuten rijden van Brighton, of twee uur van 
Londen.

Verblijf in…een dierentuin

Voor een safari-logeerpartij, boek je een van de negen 
lodges in Whipsnade Zoo. Een bijzondere belevenis die 
je niet krijgt bij een normaal bezoek aan de dierentuin. 
Tijdens zonsondergang krijg je een tour door het Azië 
en Afrika gedeelte, kun je lekker gaan dineren en 
daarna ontdekken welke dieren er nog wakker zijn 
tijdens een fakkelwandeling. Na het ontbijt bezoek je 
de Europese regio en mag je enkele dieren voeren. Je 
kunt hier verblijven tussen eind maart en oktober. 

Hoe kom je er: Whipsnade Zoo ligt op ongeveer 5 
kwartier rijden van zowel Londen als Oxford.

Verblijf in…een toren

Voor een echte romantische ervaring is de Hadlow-
toren in Kent een aanrader. Deze 19e-eeuwse toren 
herbergt nu vier luxe slaapkamers, verdeeld over vijf 
verdiepingen, verbonden door mooie wenteltrappen 
en biedt een prachtig panoramisch uitzicht op het 
platteland van Kent. Binnen is het bijzonder uitbundig, 
met glas-in-lood ramen en stijlvol meubilair en 
antiek. Gasten hebben tijdens hun verblijf exclusief 
gebruik van de accommodatie en kunnen zelfs een 
kok inhuren om maaltijden te bereiden. Er is ook een 
expositieruimte met details over de geschiedenis en 
de renovatie van de toren.

Hoe kom je er: Hadlow Tower ligt in het dorp Hadlow, 
op iets meer dan een uur rijden van Londen.

Verblijf in…een treinwagon

Railway Retreats, op het Northiam Steam Railway 
Station, ligt op de grens tussen de graafschappen 
Kent en East Sussex. De oude rijtuigen staan vlakbij 
een nog werkend treinstation dus je kunt zelfs de 
stoomtreinen zien. Er zijn verschillende omgebouwde 
treinwagons die sfeervol zijn ingericht. De meeste 
wagons hebben een eigen terrasje soms zelfs met 
BBQ. Heb je geen zin om te koken? Op minder dan 1 
kilometer liggen twee goede restaurants!

Hoe kom je er: Northiam ligt op ongeveer twee uur 
rijden van Londen.

Verblijf in…een art deco binnenschip

Een unieke manier om de Thames te verkennen, is 
logeren op de Art Deco Barge. De eigenaren wonen 
aan boord en nemen je mee door het prachtige 
landschap en stoppen bij de leukste pubs aan de rivier 
tussen Kingston in Surrey en Oxford – 140 kilometer 
en 32 sluizen verder. Het schip is zeer comfortabel en 
het gastenverblijf en de faciliteiten zijn apart van die 
van de bemanning, zodat je privacy hebt wanneer je 
maar wilt. Geniet onderweg in dorpjes en stadjes zoals 
Henley, Sonning, Hampton Court, Marlow en Windsor.

Hoe kom je er: Ga aan boord in Kingston, dit is slechts 
30 minuten met de trein vanaf London Waterloo.

Unieke accommodaties 
in Zuidoost-Engeland
Verblijf in …een windmolen, dubbeldekkerbus of boomhut

Rye Windmill B&B ligt in het hart van Rye, in de buurt van Hastings en aan de oevers van de rivier de Tillingham. 
Ze hebben maar liefst 10 kamers met eigen badkamer, waarvan twee echt in de monumentale windmolen zelf. Boek 
de Windmill Suite, die ligt op de 2e verdieping van de molen en geeft een fantastisch panoramisch uitzicht op het 
omliggende platteland. Geniet van een drankje in de gezellige lounge bij de openhaard.

Hoe kom je er: Rye Windmill ligt op ongeveer een uur rijden van de haven van Dover. Hadlow Tower en omgeving
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http://blackberrywood.com/stay-at-blackberry-wood/
https://www.zsl.org/zsl-whipsnade-zoo/lookout-lodge-sleepover-at-the-zoo
https://www.thehadlowtower.co.uk/
https://www.thehadlowtower.co.uk/
https://www.railwaycarriageholiday.co.uk/
http://www.ryewindmill.co.uk/
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De mooiste pubs van 
Londen
Volgens de laatste telling zijn er 3824 pubs in Londen. Zou je er elke 
dag vijf bezoeken dan ben je daar ruim twee jaar lang non-stop mee 
bezig. Niet te doen dus. We helpen je daarom graag op weg om de 
keuze te beperken met enkele persoonlijke tips van ons en 
van Signwriter Jack, de letterschilder die met zijn 
werk veel pubs in de stad heeft verfraaid.

The Mayflower, 
Rotherhide  

Prachtige ouwe ‘boozer’ op de 
plek waar ooit de eerste schepen 
naar Amerika vertrokken. Voorzien van zitplaatsen 
boven de rivier waar bij vloed het water soms door 
het krakende terras omhoog komt. 

Prospect of Whitby, Wapping  

Oude zeemanskroeg met een eigen galg. Je leest het 
goed, hier werden vroeger ooit piraten opgeknoopt. 
Tegenwoordig is het vooral een goed café om gewoon 
een beetje rond te hangen.

The Anchor, Bankside  

Een van de oudste pubs van de stad. Perfect te 
combineren met een bezoek aan Shakespeare’s Globe 
Theatre. Vooral het dakterras is erg geliefd.

City Barge, Chiswick

Komt bij The Mayflower het water soms voorzichtig 
door de planken zetten, hier loopt rustig het hele 
terras onder. Geen punt voor de bezoekers, die maken 
in dat geval van de tafels gewoon een soort mini-
piertjes.

The Dove, Hammersmith

Een monument in het westen van de stad, in het 
verleden geregeld bezocht door literaire grootheden 
zoals Graham Greene, Dylan Thomas en Ernest 
Hemingham. Het kleine terras aan de rivier is een 
perfect plek om roeiwedstrijden te kijken (als je een 
plekje kunt vinden).

Aan de 
rivier
De Theems is van oudsher 
de levensader van Londen. 
Logischerwijs vind je op de oevers 
van de rivier dan ook een aantal van de fraaiste 
historische kroegen.

Blooming lovely!

Pubs in Groot-Brittannië, en dus ook in Londen, hebben de gezellige gewoonte hun buitenkant te versieren met 
planten en hanging baskets vol bloemen. Soms stijlvol, soms compleet over the top, maar altijd een leuk gezicht. De 
volgende vijf in Londen springen eruit wat ons betreft.

The Churchill Arms, Kensington  

“The Mother of all Floral Pubs” valt onmiskenbaar in 
de categorie over the top. Meer dan 100 bloembakken 
verdeeld over vijf lagen maken deze kroeg in de chique 
wijk Kensington een van de grootste Instagramhits 
van de stad. De planten worden geregeld aangepast 
aan het seizoen, zo staan de bakken in de laatste 
maanden van het jaar vol met kerstbomen.

The Mason Arms, Marylebone

Hard op weg een serieuze concurrent te worden van 
The Churchill Arms. Van de bakstenen gevel van deze 
pub in het West End is niet veel meer te zien, hij is 
namelijk van onder tot boven bedekt met bloemen 
en planten. Ook het interieur is fraai trouwens, met 
veel hout, roodleren banken en krukjes en klassieke 
gegraveerde spiegels.

The Wych Elm, Kingston

Een landelijk oase binnen de stadsgrenzen van Greater 
Londen. Kingston-upon-Thames is een oud dorpje 
tussen Richmond Park en Hampton Court Palace dat 

in de loop der jaren is opgegaan in de grote stad. 
Bij De Wych Elm is het groene karakter bewaard 
gebleven, toepasselijk bij een pub vernoemd naar 
een boomsoort (elm = iep). Blikvangers zijn de 
kleurrijke hanging baskets en de volledig begroeide 
pergola boven het terras.

Heringford Arms, Barnsbury

Een beetje afgelegen in Noord-Londen, maar de 
tocht meer dan waard. Van buiten bijna geheel 
bedekt met klimop, van binnen versierd met oude 
film- en theaterposters en allerlei vreemde zaken 
aan het plafond. Elke zaterdag is er live muziek 
en het is ook een fijne plek om wedstrijden in de 
Premier League en Champions League te kijken.

The Faltering Fullback, Finsbury Park

Deze Ierse pub ligt ook in het noorden van de stad en 
is ook bedekt met groen. De grootste attractie van de 
Faltering Fullback is het dakterras met vele knusse 
zithoekjes tussen beelden, bloemen en planten.

Instagramfavoriet The Churchill Arms in Kensington
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Coole campings in Yorkshire 
& het Lake District
In het noorden van Engeland hoef je nooit lang te zoeken naar een goede camping. 
Beide Britse kampeerclubs (zie kader) zijn hier ruim vertegenwoordigd met hun 
jaarlijks gecontroleerde ‘sites’. Stuk voor stuk kampeerplaatsen van hoge kwaliteit 
met uitstekende voorzieningen, maar toch spreken ze niet iedereen aan. “Te open, 
te weinig beschutting, te aangeharkt”, vinden sommige mensen. Bovendien 
zijn er niet altijd plaatsen voor tenten. Zoek jij liever iets met meer bomen, 
iets groeners en vrijers met plek voor een tent? Lees dan snel verder.

Wallace Lane Farm is met recht een unieke 
camping. Deze camping biedt echt voor 
ieder wat wils. Kamperen met je eigen tent/
caravan? Geen probleem. Toch iets meer 
luxe? Kies dan een lodge of safari tent. Liever 
verblijven in een van de cottages? Ook dat 
kan. Op deze ruim opgezette camping krijg je 
een grote staanplaats en heb je schitterend 
uitzicht over de vallei. Fijne douches, gratis 
Wifi en huisdieren zijn welkom. Wil je wel de 
sfeer van de camping maar niet kamperen? 
Dan heb je keuze uit drie bed & breakfast 
kamers. Deze camping ligt in het noorden 
van het Lake District vlakbij het leuke dorpje 
Caldbeck. www.wallacelanefarm.co.uk

Zoek je rust, wil je weg van de drukte? Dan 
raden wij de midden in het bos gelegen Scales 
Plantation aan. Kruip in een lekker bed in een 
safari tent, houten cabin of handgemaakte 
herders hut. De Scales Plantation is tevens een 
werkende boerderij met schapen en koeien. 
De eigenaren zijn enorm gastvrij en hebben 
passie voor de natuur. Rode eekhoorns en 
herten spotten? Je ziet ze hier vast. Op deze 
rustige plek met uitzicht over de valleien 
en bergen is geen internet en weinig bereik 
voor telefoons. Ideaal dus om even echt te 
ontspannen! www.scalesplantation.com 

Lekker er op uit met je eigen tent, camper of 
caravan? De Kestrel Lodge gezinscamping 
geeft je uitzicht over het Bassenwaithe Lake. 
Het is een heerlijke rustige camping om te 
gebruiken als uitvalsbasis voor wandelingen 

of een uitstapje naar de lokale pub voor een 
lekkere Engelse lunch. En wat is er heerlijker 
na een dag buiten zijn dan een warme douche 
en daarna een kampvuur maken? Het kan 
hier allemaal. www.kestrellodge.co.uk

Wakker worden, je tent openritsen en je bent 
omgeven door rust en natuur. Fisherground 
Camping ligt in het hart van Eskdale en is 
ideaal voor wandelaars en gezinnen. Met een 
avontuurlijke speeltuin, boomhut, kabelbaan 
en vlotten op de vijvers is dit voor kinderen 
een top-plek. De camping is ingesteld op 
tenten maar heeft ook wat plekken voor 
caravans/campers. Het bijzondere is dat de 
Ravenglass en Eskdale stoomtrein hier vlak 
buiten de camping een halte heeft. Perfect 
voor en dagje uit.  www.fishergroundcampsite.
co.uk

Ga je rondreizen en wil je toegang tot meer dan 100 
campings? Sluit dan een lidmaatschap bij de Camping 
& Caravanning Club af voor drie maanden. Want met 
deze pas heb je exclusief toegang tot campings die op de 
mooiste plekken zijn gelegen en krijg je 30% korting op je 
overnachtingen. Ook in het Lake District zijn campings te 
vinden die aangesloten zijn bij de club. Klik hier voor meer 

informatie en om meteen de pas aan te schaffen. 

Word lid van de Camping & Caravanning Club via VisitBritainShop

Gezelligheid voor de yurt ©
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Coole campings in Yorkshire 
& het Lake District
In het noorden van Engeland hoef je nooit lang te zoeken naar een goede camping. 
Beide Britse kampeerclubs (zie kader) zijn hier ruim vertegenwoordigd met hun 
jaarlijks gecontroleerde ‘sites’. Stuk voor stuk kampeerplaatsen van hoge kwaliteit 
met uitstekende voorzieningen, maar toch spreken ze niet iedereen aan. “Te 
open, te weinig beschutting, te aangeharkt”, vinden sommige mensen. 
Bovendien zijn er niet altijd plaatsen voor tenten. Zoek jij liever iets met 
meer bomen, iets groeners en vrijers met plek voor een tent? Lees 
dan snel verder.

http://www.wallacelanefarm.co.uk
http://www.scalesplantation.com
http://www.kestrellodge.co.uk
http://www.fishergroundcampsite.co.uk
http://www.fishergroundcampsite.co.uk
https://www.visitbritainshop.com/nederland/the-camping-caravanning-club-membership/
https://www.visitbritainshop.com/nederland/the-camping-caravanning-club-membership/
 https://www.visitbritainshop.com/nederland/the-camping-caravanning-club-membership/
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Tijd om in te checken:

Motel One Newcastle biedt luxe voor een zeer 
betaalbare prijs. De strakke kamers in industriële stijl 
zijn compact, maar de centrale ligging van het hotel 
maakt dit meer dan goed. Wie liever iets luxer slaapt, 
boekt een appartement in het Vermont Aparthotel, 
waar extra’s als een butlerservice en een Rolls-Royce 
met chauffeur tot de opties behoren.

Ochtend 

Ga ondergronds en ontdek meer over het rijke 
industriële verleden van de stad. Wandel door de oude 
Victoriaanse tunnels die werden gebouwd om kolen 
te vervoeren en later fungeerden als schuilkelders 
voor luchtaanvallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Boek een rondleiding door de tunnels voor een 
goed overzicht van de geschiedenis van de Geordies 
(inwoners van Newcastle).

Middag  

Begeef je rond lunchtijd naar Grainger Market voor 
keuze uit de lekkerste hapjes en drankjes. Deze 
enorme indoor foodmarket is het kloppend hart van 
Newcastle en bestaat al meer dan 180 jaar. Ooit was 
het de grootste markt in Europa, maar vandaag de 

48 uur… in Newcastle
Gastvrij, gezellig en goed voor dagen vol bijzondere 
ontdekkingen. Ontdek wat je in 48 uur allemaal kunt doen in 
deze stad in het hoge noorden van Engeland.

dag is het wat bescheidener van formaat. Toch tref je 
hier dagelijks meer dan 100 geweldige kraampjes met 
een variërend aanbod.

Je begeeft je nu midden in Grainger Town, het 
historische centrum van Newcastle, met schitterende 
architectuur. Het is ook de thuisbasis van Newcastle 
Castle. De imposante Normandische vesting is 
doordrenkt van geschiedenis en herinnert aan het 
turbulente verleden van Noord-Engeland. Ontdek hier 
het verhaal van de stad en geniet van een spectaculair 
uitzicht vanaf de kantelen.

Newcastle en Gateshead liggen rechtover elkaar aan 
de rivier de Tyne, in Noordoost- Engeland, en komen 
samen aan de Quayside. Als bezoeker merk je eigenlijk 
niet dat het twee losse steden zijn. De Millennium 
Bridge verbindt ze met elkaar. Deze brug is prominent 
onderdeel van de skyline van Newcastle en was bij de 
opening in 2001 de eerste kantelbrug ter wereld. De 
brug wordt regelmatig geopend voor rivierverkeer, 
het hele kantelproces (dat slechts 4,5 minuten duurt) 
is leuk om te zien. 

Avond  

Het met een Michelinster bekroonde House of Tides 
bevindt zich in de prachtig monumentaal 16e-eeuws 
herenhuis aan de historische Quayside van de stad. 
Het biedt een ongedwongen, maar luxueuze culinaire 
ervaring. Als je op zoek bent naar iets eenvoudigers 
is de Fat Hippo Underground een aanrader. In deze 
kelder serveren ze de sappigste hamburgers van de 
stad die je wegspoelt met Fat Hippo’s eigen bier.  

Ochtend  

BALTIC gallery is een museum voor liefhebbers van 
moderne kunst, gelegen aan de zuidoever van de 
rivier de Tyne in een opvallende meelfabriek uit de 
jaren 50. Hoewel het geen permanente collectie heeft, 
tref je er altijd spraakmakende tentoonstellingen 
en organiseert het museum vele  workshops en 
rondleidingen voor bezoekers. Tip, vanaf het balkon op 
de 4de verdieping heb je een prachtig weids uitzicht.

Op zo’n 15 minuten rijden van Newcastle, vind je het 
grootste kunstwerk van Engeland genaamd de Angel 
of the North. Dit spectaculaire beeldhouwwerk van 
Antony Gormley domineert sinds 1998 de horizon. 
Het heeft de hoogte van vier dubbeldekker bussen en 
de spanwijdte van een jumbojet. Indrukwekkend!

DAG 1

DAG 2

Middag  

Keer terug naar Newcastle om de culturele wijk 
Ouseburn Valley (in het oosten van de stad) te 
verkennen. In deze postindustriële wijk kun je goed 
zien hoe de stad vroeger was. Tegenwoordig zijn   de 
omgebouwde pakhuizen en fabrieken de thuishaven 
van vele kleine galeries, kunststudio’s, hippe bars, 
cafés en pubs. Als je in de zomer op bezoek gaat, houdt 
dan het Ouseburn Festival in de gaten, een spannende 
mix van eten, kunst, straatartiesten, komedie en live 
muziek.

Avond  

Maak je bezoek aan Newcastle compleet 
met een bezoek aan Escape Key, een 
reeks escape rooms die geïnspireerd 
zijn op de geschiedenis van de stad. 
Ontdek aanwijzingen om te ontsnappen 
terwijl je leert over de verschrikkingen 
van de Zwarte Dood, een rechtszaak 

tegen hekserij en de galg, of strijd tegen 
Armageddon in de setting van een Koude 

Oorlogsbunker.

Hoe kom je er?

KLM vliegt vanaf Amsterdam 4x 
per dag naar Newcastle. Of neem de 

DFDS Seaways ferry vanaf IJmuiden. 

De Tyne Bridge, Newcastle

Angel of the North

The BALTIC, gratis museum aan de Tyne

Newcastle Castle
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https://www.motel-one.com/en/hotels/newcastle/
http://www.vermontaparthotel.com/
https://www.ouseburntrust.org.uk/visit-vt
https://www.newcastlegateshead.com/shopping/grainger-market-p433811
https://www.newcastlegateshead.com/things-to-do/grey-street-and-grainger-town-p548671
http://www.newcastlecastle.co.uk/
http://www.newcastlecastle.co.uk/
https://www.gateshead.gov.uk/article/4594/The-Gateshead-Millennium-Bridge
https://www.gateshead.gov.uk/article/4594/The-Gateshead-Millennium-Bridge
https://houseoftides.co.uk/
https://fathippo.co.uk/page/underground
http://baltic.art/
https://www.gateshead.gov.uk/article/3957/Angel-of-the-North
https://www.gateshead.gov.uk/article/3957/Angel-of-the-North
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Aberdeenshire – Kastelen, 
kust en…ketels?
De Highlands van Schotland horen op elke bucketlist. Ze zijn door de 
lezers van Rough Guide niet voor niets uitgeroepen tot mooiste 
bestemming van de wereld. 

Meestal gaan alle aandacht en de toeristen naar het 
westen en de eilanden. Maar er is nog een deel. 
Een stuk van de Highlands waar het voelt alsof je 
zelf nog iets kunt ontdekken. Waar bezoekers 
bijzonder zijn. Maar waar je toch de echte 
Highlands beleeft, met de ruige natuur, de 
warme gastvrijheid en de unieke, eigen cultuur. 
Mogen we aan je voorstellen: Aberdeenshire. 

De kust

Aberdeenshire grenst in het noorden en het oosten 
aan de Noordzee. In totaal heeft de regio ruim 265 
kilometer kust. Wat je langs deze kust allemaal 
tegenkomt varieert enorm. Natuurlijk zie je er de 
grillige rotsen en kliffen die je mag verwachten in 
het stoere Schotland, maar er zijn ook zandstranden, 
duinen en fraaie vissersdorpjes zoals Banff en Portsoy. 
Ook de fauna mag er zijn, je komt hier onder andere 
zeehonden, dolfijnen en papegaaiduikers tegen.

Vuurtorens en wandelpaden

Met de onvoorspelbare Noordzee voor de deur 
staan er aan de kust van Aberdeenshire diverse zeer 
instagramwaardige vuurtorens en zelfs het Museum 
of Scottish Lighthouses vindt je hier in. Het museum 
zit –uiteraard- in een vuurtoren, pal in het midden van 
Kinnaird Castle in Fraserburgh. Fijn voor wandelaars: 
je kunt langs de volledige kust wandelen over de 
bewegwijzerde Aberdeenshire Coastal Trail.

De kastelen

Over instagrammable gesproken, aan de kust 
van Aberdeenshire staat een van de meest 
gefotografeerde kastelen van Schotland. Dunnottar 
Castle, op een prettige wandelafstand van het dorpje 
Stonehaven, mag een ruïne zijn, het is wel een van 
de mooiste ruïnes van het land. Spectaculair gelegen, 
hoog op een rotsachtige landtong kijken de resten van 
het kasteel trots uit over zee.

En die ketels dan?

Dat zijn natuurlijk de distilleerketels waarin de lokale whisky 
wordt gestookt. In het aangrenzende gebied Speyside liggen 
de grote toeristische trekpleisters van de Malt Whisky Trail 
zoals Glenlivet en Glenfiddich. In Aberdeenshire vind je juist 
de verborgen pareltjes die men wel “The Secret Malts” noemt. 
Royal Lochnagar, Glen Dronach en Fettercairn…de echte 
whisky-connaisseur kent ze wel, maar het grote publiek moet 
deze single malt whisky’s nog ontdekken. En daar pluk jij de 
vruchten van. Hier gaan de rondleidingen in kleine groepen en 
kom je echt dicht bij het product. Een bijzondere aanrader is de 
proeverij “A Rare Pair” bij Glen Garioch (uitspraak, ongeveer: 
‘kierie’). Hier worden de eigen dranken gekoppeld aan de beste 

Schotse kazen en chutneys, met een heerlijk resultaat.

Buitenhuisje van de koningin

Leuk feitje: Aberdeenshire heeft meer kastelen per 
vierkante kilometer dan enige andere Britse regio. 

Er zitten verlaten en beschadigde exemplaren 
tussen zoals Dunnottar en Tolquhon Castle. Maar 
ook perfect bewaard gebleven burchten en forten 
zoals het sprookjesachtige Fyvie Castle en het 

bijzondere Castle Fraser (gevormd naar de letter Z 
en gebouwd in de ‘Scottish Baronial’ stijl). 

De Britse koningin heeft hier ook een aardig 
optrekje. Haar Schotse vakantiewoning Balmoral 
Castle in Royal Deesside bewoont ze meestal zelf 
in de zomermaanden, tussen oktober en december 

is het geopend voor publiek.

Hoe kom je in Aberdeenshire?

Veruit de snelste verbinding vanuit Nederland is de directe KLM-vlucht van Schiphol naar Aberdeen, de 
hoofdstad van de regio (en op zichzelf een bezoekje al meer dan waard). Op de luchthaven kun je een auto 
huren, maar ook met de trein kun je de regio uitstekend verkennen. Met de BritRail Spirit of Scotland Pass 
kun je onbeperkt met de trein reizen in heel het land, je bestelt hem hier.

Een goed alternatief is een vlucht naar Edinburgh. De treinverbinding van de Schotse hoofdstad naar 
Aberdeen gaat grotendeels langs de kust en is een aanrader op zich. Vluchten naar Edinburgh boek je bij 

KLM en easyJet.

Neem je liever je eigen auto of motor mee of ben je niet zo fan van vliegen? Dan is de handigste overtocht per 
veerboot de ferry van IJmuiden naar Newcastle. Vanaf Newcastle rijd je in ongeveer 5 uur naar Aberdeen. De trein 

is zelfs nog een uurtje sneller.

Buchan Ness Lighthouse, Aberdeenshire ©
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Kom je met de veerboot aan in Harwich, de havenstad 

van Essex, dan sta je na drie kwartier rijden al Layer 
Marney Tower te bewonderen. Dit grootse huis in 
Tudorstijl, gebouwd in de jaren 1520, wordt omringd 
door fraaie tuinen. Vooral rozen komen tot hun recht 
in de vruchtbare kleigrond. De toren zelf telt 99 treden 
en biedt een prachtig uitzicht over de tuinen. Op het 
gras tussen de bijzondere boomsoorten in mag je als 
bezoeker gewoon je eigen picknick meenemen. Maar 
je kunt natuurlijk ook de typisch Engelse tearoom 
verkennen. 

Een andere aanrader is Leeds Castle. Ondanks 
de naam ligt het kasteel niet in de buurt van de 
gelijknamige grote stad in het noorden. Leeds Castle 
ligt in Kent, ten zuidoosten van Londen. De bijnaam 
‘Garden of England’ kreeg dit graafschap niet 
voor niets. Tussen de wijngaarden en uitgestrekte 
landbouwgebieden, is Kent doorspekt met mooi 

aangelegde tuinen, vaak in de schaduw van imposante 
kasteelmuren. 

Leeds Castle is idyllisch gelegen op twee eilandjes in 
een meer, omgeven door een parkachtig landschap. 
Hendrik VIII was een van de bewoners. De uitgestrekte 
tuin en park maken van Leeds Castle een heerlijk 
lange wandeldag. Onderweg verdwaal je in het 
doolhof en stop je even bij de zwarte zwanen en het 
roofvolgelcentrum. 

Een ander kasteel dat je niet mag missen in Kent is 

Hever Het oudste gedeelte van dit kasteel dateert 
van eind dertiende eeuw. Niemand minder dan Anne 
Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII, bracht hier 
haar jeugd door. Vergaap je aan de houten panelen, 
de rijke tapijten en de indrukwekkende verzameling 
Tudor-portretten. Er schijnt bovendien een spook 
rond te dwalen, precies zoals het hoort in een Engels 
kasteel.

Kasteeltuinen in 
Zuidoost-Engeland 
Wegdromen met ridders en romantiek 

Leven als god in Engeland, zo voel je je als je in van de in een van de romantische 
kasteeltuinen geniet van de prachtige natuur, de rijke historie en een heerlijke maaltijd. 

Minstens zo sprookjesachtig als Hever Castle 
zelf is de tuin, die na de renovatie van 1903 
fraai werden aangelegd. De hagen zijn strak 
gesnoeid, zoals ze dat alleen in Engeland 
kunnen. Verder zie je hier een terras met 
zuilengalerij, Italiaanse tuinen, fonteinen, 
watervallen, grotten en standbeelden. 
Kortom, je raakt er niet uitgefotografeerd. 

Kastelen heb je in alle soorten en maten, 

maar Herstmonceux Castle is beslist 
een van de meest imposante. De stoere, hoog 
opgetrokken muren en torens zijn omringd 
door een brede slotgracht en ook rondom 
het kasteel kun je je urenlang vermaken. De 
tuinen zijn prachtig aangelegd en je kunt er 
zelfs een mooie boswandeling maken. 

Probeer je bezoek aan Herstmonceux zo 
te timen dat je het middeleeuwse festival 
meemaakt, eind augustus. Met ridders, 
roofvogels en een traditionele markt waan je 
je helemaal terug in de tijd. Op andere dagen 
hoef je je ook niet te vervelen, want vlak 
naast het kasteel ligt een wetenschappelijk 
ontdekkingscentrum dat vooral is gericht op 
de wat jongere bezoekers. 

Een van de meest romantische kastelen 

is Scotney Castle in Kent. Met 
zijn slotgracht, park, bos en tuinen vol 
rododendrons, is het alsof je bij Scotney door 
een eeuwenoud landschapsschilderij wandelt. 
Je kunt je bijna voorstellen dat Heer Ollie 

B. Bommel in dit compacte kasteeltje zit te 
filosoferen. Een bezoek aan deze veertiende-
eeuwse ruïne kun je perfect combineren 
met een hedendaagse shopping-trip naar 
de vlakbij gelegen chique winkelstad Royal 
Tunbridge Wells.

Maar de bekendste tuin in de regio is 

misschien wel Sissinghurst. Van over de 
hele wereld reizen mensen naar de unieke 
plek die schrijfster Vita Sackville-West hier 
creëerde. Ze schreef een populaire column 
in The Guardian over haar grote liefde, 
tuinieren, en leefde hier tot aan haar dood 
in 1962. Sackville-West had duidelijk groene 
vingers want haar tuin is een ode aan de 
schoonheid van de natuur, met meerdere 
‘kamers’ die allemaal hun eigen kleur en sfeer 
hebben. Boven alles uit torent de steile Tower, 
die een onvergetelijk uitzicht op de tuin biedt. 

Kastelen in betoverende 
landschappen… voor veel mensen 
is het wat Groot-Brittannië zo 
magisch maakt. Van Koning 
Arthur tot Harry Potter, wie 
tussen de groenglooiende 
heuvels en stokoude 
vestingmuren loopt, ziet de 
verhalen tot leven komen. Als 
fan van al die mystiek vind je in 
de zuidoostelijke graafschappen 
van Engeland precies wat je 
zoekt. 

Hever Castle, Kent
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Het bloemenfestival van Leeds Castle
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Layer Marney Tower

http://www.layermarneytower.co.uk
http://www.layermarneytower.co.uk
http://www.leeds-castle.com
http://www.hevercastle.co.uk.
http://www.herstmonceux-castle.com
http://www.nationaltrust.org.uk/scotney-castle
http://www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst-castle-garden?PlaceMapClick=299
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Actieve vakantie in Wales
Wales is gemaakt voor een actieve vakantie. Het barst er van de natuur 

voor te gekke outdoor activiteiten. Zowel voor de avontuurlijke durfal als 
de ‘normale’ sportieve mens is dit echt een bestemming waar je naar toe 

moet gaan. Een greep uit diverse opwindende activiteiten.

Ziplinen

In het noorden van Wales midden in de bergen ligt 
het plaatsje Blaenau Ffestiniog.  Als je houdt van 
een uitdaging dan ben je hier aan het goede adres. 
Hier vlieg je over het landschap van Wales tijdens het 
zogeheten ‘zip-linen’. Je gaat de berg op en wordt 
daar vastgemaakt in een soort harnas, dit hangt aan 
een kabel en zo vlieg je naar het volgende punt toe. 
Je beleeft niet alleen de adrenaline die door je aderen 
giert, maar ook het uitzicht en de pure snelheid. Wil 
je alvast online een kijkje nemen: www.zipworld.co.uk

Indoor trampoline springen

Wellicht kun je je er geen beeld bij vormen, maar op 
dezelfde locatie als het zip-linen heb je toegang tot 
een oude mijn die omgebouwd is tot trampoline-park. 
In de oude mijn hangen allerlei trampolines en netten. 
Op deze unieke plek komt het kind in je weer naar 
boven en je kunt er heerlijk springen. In feite kun je 
de hele grot/mijn ontdekken omdat de trampolines 
allemaal met elkaar verbonden zijn via glijbanen en 
klimpaadjes. Dit is echt plezier voor de hele familie, ze 
hebben er ook een aparte ruimte voor kinderen van 
3-6 jaar om te klimmen, springen en spelen.
 www.bouncebelow.net

Surfen

Houd je van watersporten en ben je in het noorden 
van Wales, breng dan zeker een bezoek aan Surf 
Snowdonia. Dit is een inland walhalla voor surfers. 
Er is namelijk een groot bassin gecreëerd waarin 
kunstmatige golven tot wel 2 meter hoog kunnen 

worden opgewekt. Ideaal om een golf te pakken of 
om te leren surfen. Ook voor kinderen organiseren 

ze surflessen. www.surfsnowdonia.co.uk

Watersporten

Ben je in Cardiff en op zoek naar een leuke 
watersport of een ander avontuur? Ga dan 
langs bij het Cardiff International White 
Water. Indoor surfen, SUP-pen, raften en 
klimmen, het kan allemaal hier. Uiteraard 
krijg je eerst uitleg van experts die je de 
ins en outs geven van jouw activiteit en ook 

zorgen zij voor de juiste outfit. Daarna kan je 
helemaal los. www.ciww.com/activities

Coasteering

Echt nergens bang voor? Wales is de plek bij uitstek voor 
coasteering. Tijdens deze avontuurlijke sport ontdek 
en verken je kust. Je springt vanaf kliffen, zwemt door 
grotten en klimt langs de kant. Het bijzondere is dat 
je ook de natuur beleeft. Een rotsachtige kustlijn en 
natuurlijk wilde bloemen, zeevogels en misschien wel 
en zeehond. Coasteering kan op veel plekken in Wales 
worden uitgeoefend onder begeleiding van ervaren 
professionals. Coasteering op VisitWales.com

Wandelen

De kustlijn van Wales leent zich heel goed voor een 
heerlijke wandeling. In 2012 werd het Wales Coast 
Path geopend, ’s werelds eerste ononderbroken 
wandelroute langs de hele kust van een land. De totale 
lengte is bijna 1400 kilometer langs strand, dorpjes, 
kliffen, heuvels en door bossen. Natuurlijk kun je zelf 
bepalen waar en hoeveel je wilt wandelen. Van een 
korte wandeling tot een paar dagen of zelfs de hele 
route, voor iedereen is dit een belevenis door het 
indrukwekkende landschap van Wales. Meer over het 
Wales Coast Path.

Uitzicht over the Three Cliffs Bay in aan de Gower kustlijn, Wales

Indoor trampoline springen
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http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.zipworld.co.uk
http://www.surfsnowdonia.co.uk
http://www.ciww.com/activities
http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/watersports/coasteering
http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking/wales-coast-path
http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking/wales-coast-path
http://www.visitwales.com/things-to-do/activities/walking-hiking/wales-coast-path 
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Highclere Castle

Terwijl het verhaal zich afspeelt in het 
Noord-Engelse Yorkshire, vinden de meeste 
opnames plaats in het zuiden van Engeland. 
Voor een bezoekje aan het echte Downton 
moet je in Newbury in het graafschap 
Berkshire zijn, waar het indrukwekkende 
Highclere Castle ligt. In de serie het statige 
huis van de graaf en gravin van Grantham. 
Het Victoriaanse kasteel dat de rol speelt 
van Downton Abbey wordt vandaag de 
dag nog bewoond door de 8ste graaf van 
Carnarvon en zijn gezin. Het omliggende 
landgoed is het hele jaar te bezoeken en 
biedt je de kans om de buitenkant van het 
imposante kasteel te bewonderen. Tijdens 
Pasen en in de zomermaanden kun je het 
ook van binnen bekijken. Stap de serie in en 
bewonder met met eigen ogen de salons en 
slaapkamers van Lord en Lady Grantham en 
hun dochters Mary, Edith en Sybil. Al sinds 
de start van de serie is Highclere Castle een 
geliefde bezoekersattractie, kaartjes zijn 
dan ook schaars, dus plan je bezoek op tijd. 
www.highclerecastleshop.co.uk

Bampton

Veel van de buitenopnames van 
Downton Abbey werden geschoten in het 
plattelandsdorpje Bampton, gelegen op 
een uur rijden van Highclere Castle in de 
Cotswolds. Het straatje Church View in 
Bampton werd door de locatiescouts gekozen 
tot dé dorpsstraat van Downton. Van Eagle 
House op de hoek tot de 12de-eeuwse St. 
Mary’s Church,  een wandeling door de straat 
is een feest van herkenning voor fans van de 

serie. De voormalige pastorie werd het huis 
van Isobel Crawley en haar zoon Matthew. De 
bibliotheek is de ingang van Mrs. Crawleys 
militaire hospitaal. Ook het postkantoor, 
de Dog and Duck Inn en het dorpslaantje 
Sandford Lane, zullen door de getrainde 
kijkers herkend worden uit de Downton-
scènes. Bekijk meer Downton Abbey locaties 
op Experience Oxfrodshire.

Het huis van Violet

Een van de populairste karakters uit ‘Downton 
Abbey’ is Maggie Smith, die de uitgesproken 
en wat venijnige grootmoeder Violet 
Crawley speelt. Filmdecor voor haar huis is 
Byfleet Manor in Surrey, net onder Londen. 
De eigenaren van de locatie organiseren 
afternoon tea’s geheel in Downton-stijl op 
reservering en kunnen de vraag nauwelijks 
aan.

Alnwick Castle , Northumberland

Alnwick Castle figureerde in een aantal 
afleveringen, waaronder de spectaculaire 
kerstspecial, als Brancaster Castle. Behalve 
Downton Abbey zullen velen deze locatie 
ook herkennen als Zweinstein, de academie 
voor hokus-pokus uit de Harry Potter-films. 
Alnwick is het op een na grootste bewoonde 
kasteel in het Verenigd Koninkrijk, na 
Windsor Castle, en is al meer dan 700 jaar de 
thuisbasis van de familie van de hertog van 
Northumberland. De opnames voor de serie 
vonden plaats in Alnwick’s State Rooms, die 
een van de mooiste privé-kunstcollecties van 
het land bevatten. www.alnwickcastle.com

Downton Abbey, 
misschien wel de succesvolste Britse serie van de afgelopen tien jaar, 
keert terug op het witte doek. Bijna drie jaar na de laatste aflevering van 
de serie pikt het kostuumdrama, dat zich afspeelt in het begin van de 
20ste eeuw, de draad weer op en kunnen we opnieuw genieten van de 
perikelen rond de familie Cawley en hun personeel. De prachtige locaties 
uit de series inspireerden vele kijkers al tot een bezoek aan het Engelse 
platteland. Benieuwd waar je moet zijn?

Highclere Castle, Newbury

pittoreske omgeving in de Cotswolds
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http://www.highclerecastleshop.co.uk
http://www.experienceoxfordshire.org/downton-abbey-filming-location
http://www.experienceoxfordshire.org/downton-abbey-filming-location
http://www.byfleetmanor.com/afternoon-tea/
http://www.alnwickcastle.com
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VLIEGTUIG
De snelste manier om in Groot-Brittannië te komen. Er zijn 
vanuit Nederland directe luchtverbindingen met meer dan 
twintig verschillende vliegvelden in Engeland, Schotland en 
Wales. Kijk voor meer informatie op www.visitbritain.com/
vliegen

WEBSITE
De Nederlandse website van het Brits verkeersbureau vind je 
op www.visitbritain.nl 

XE.COM
Bekijk de actuele wisselkoers van het Britse pond op www.
xe.com 

YHA
De Youth Hostel Association heeft een groot netwerk van 
betaalbare en gezellige accommodaties, vaak op bijzonder 
mooie locaties. Hun website is www.yha.org.uk
 
ZOEK & BOEK
Zin gekregen in een vakantie? Bekijk dan snel de aanbiedingen 
op onze pagina www.visitbritain.nl/aanbiedingen

ADAPTER
De Britse stopcontacten zijn anders dan de Europese. Om 
Nederlandse stekkers te gebruiken heb je een adapter nodig 
zoals een wereldstekker.

BANKPAS
Heb je een bankpas met het Maestro en/of Cirrus logo, dan 
kun je praktisch overal in Groot-Brittannië met pin betalen 
(en vaak contactloos). Je kunt met veel bankpassen ook 
inchecken bij de London Underground, maar je betaalt dan 
bovenop het OV-tarief ook extra kosten aan je bank. 

COMPLETE REIZEN
Gemak dient de mens. Waarom zou je alles zelf regelen, als 
betrouwbare touroperators het ook voor je kunnen doen? 
Pakt door hun scherpe inkoop vaak nog voordeliger uit 
ook. Bekijk alle Nederlandse reisorganisaties met vakanties 
naar Engeland, Schotland en Wales op www.visitbritain.nl/
completereizen

DOUANE
Wat mag je wel en niet meenemen naar het Verenigd 
Koninkrijk? Lees de actuele regels op www.gov.uk/duty-free-
goods/arrivals-from-eu-countries

EUROSTAR
De snelle, comfortabele trein naar hartje Londen. Nu al met 
een rechtstreekse verbinding van Engeland naar Nederland 
(Rotterdam en Amsterdam), vanaf 2020 ook van Nederland 
naar Engeland.

FERRY
Er zijn drie directe veerverbindingen tussen Nederland 
en Engeland: Hoek van Holland – Harwich (Stena Line), 
Rotterdam – Hull (P&O Ferries) en IJmuiden – Newcastle 
(DFDS Seaways)

GELD
De munteenheid van Groot-Brittannië is het pond. Hoewel je 
tegenwoordig bijna overal met je bankpas kunt betalen, is het 
toch wel handig om wat contant geld mee te nemen. Je kunt 
op vele plekken geld wisselen en ook cash geld opnemen bij 
pin-automaten (te herkennen aan het bord ATM).

HUISDIEREN
Het is toegestaan huisdieren mee te nemen naar Groot-
Brittannië. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden die je 
kunt lezen op www.gov.uk/bring-your-pet-to-uk

INTERNET
Je kunt in Groot-Brittannië gebruik maken van mobiel 
internet uit je eigen databundel tegen hetzelfde tarief 
als je in Nederland betaalt. De meeste providers hebben 
aangegeven dit aan te houden na de Brexit. Neem voor meer 
infomatie contact op met jouw provider.

JUSTITIE & POLITIE
Wil je contact opnemen met de Britse politie, bel dan 
nummer 101 als het geen noodgeval is. Voor spoedgevallen 
bel je het noodnummer 999 of 112. Heb je een 

rechtsbijstandverzekering, controleer dan of hij ook geldt 
tijdens een bezoek aan het buitenland.

KAMPEREN
Vrij (of ‘wild’) kamperen is toegestaan in Schotland. In 
Engeland en Wales officieel niet, maar veel landeigenaren 
staan het toch toe, vooral op afgelegen plekken. Informeer 
ter plaatsen naar de regels en mogelijkheden. En natuurlijk 
zijn er ook overal uitstekende campings te vinden.

LINKS RIJDEN
In In Groot-Brittannië rij je links en haal je rechts in. Rotondes 
neem je linksom (met de klok mee). Kijk voor een aantal 
praktische tips voor links op www.visitbritain.nl/linksrijden 

MOBIELE TELEFOON
Bellen met mobiele telefoon als je in Engeland, Schotland of 
Wales bent, gaat uit je normale belbundel tegen hetzelfde 
tarief als in Nederland. De meeste providers hebben 
aangegeven dit aan te houden na de Brexit. Neem voor meer 
informatie contact op met jouw provider.

NOODNUMMER
Zowel het internationale noodnummer 112 als het Britse 
nummer 999 werken in Groot-Brittannië. Bij noodgevallen 
kun je ze bellen op elke telefoon, zelfs als deze vergrendeld 
is.

OPENBAAR VERVOER
De spoorwegmaatschappijen in Groot-Brittannië werken 
met variabele tarieven. In de praktijk betekent dit dat 
treinkaartjes veel voordeliger zijn als je ze ruim van tevoren 
bestelt. Ben je van plan veel met de trein te reizen? Dan is 
een BritRail Pass van de VisitBritain Shop nog goedkoper.

PASPOORT
Als reiziger uit de Europese Unie kun je sowieso tot 2021 met 
je EU-paspoort reizen en heb je geen apart visum nodig. Kijk 
voor meer informatie op: www.gov.uk/guidance/visiting-the-
uk-after-brexit

QUEEN
Elizabeth II is al meer dan 60 jaar de vorst van het Verenigd 
Koninkrijk. Zij is daarmee het langst zittende staatshoofd ter 
wereld.

RECHT VAN OVERPAD
In het Engels: “public right of way”. Komt erg vaak voor en 
dat is goed nieuws voor wandelaars. Het betekent dat je 
bijna overal mag lopen.

SHOP
Bespaar geld en sla de wachtrijen over bij attracties met 
tickets die je voor je vakantie koopt bij www.visitbritainshop.
nl

TIJDSVERSCHIL
Het is in Groot-Brittannië één uur vroeger dan in Nederland. 
Dit geld ook voor de zomer- en wintertijd die in Groot-
Brittannië in dezelde nacht ingaan als bij ons.

UNDERGROUND
De metro van Londen brengt je tot in alle uithoeken van 
de stad. Het voordeligst reis je met een Oyster Card (ov-
chipkaart met tegoed) of Visitor Travelcard (kortlopend 
abonnement). Je bestelt deze passen bij de VisitBritain Shop.

Praktisch A-Z
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Disclaimer

Hoewel elke mogelijkheid is benut om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document 
accuraat is, kan VisitBritain geen aansprakelijkheid accepteren voor mogelijke onjuistheden, 
hiaten of misleidende stellingen en geen garanties geven of verantwoordelijkheid nemen voor 
individuen, bedrijven of andere organisaties die genoemd worden.

©  VisitBritain 2019
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