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Cornwall 
NEWQUAY

PADSTOW

LUNDY ISLAND

Z.o.z. voor informatie over de mooiste bezienswaardigheden in de regio!
Meer informatie? Ga naar: zuidwestengeland.nl @visitsouthwest/southwestengland /lovegreatbritain /lovegreatbritain

BRISTOL 
• De historische haven
• Clifton-hangbrug en 

bezoekerscentrum
• Het stoomschip Great Britain, 

van Brunel
• Banksy en straatkunst
• Clifton Village

Bath & North East Somerset

BATH
• Roman Baths 

(werelderfgoed)
• Thermae Bath Spa
• Rondleiding Bath Abbey
• Jane Austen Centre
• Skyline Walk

CORNWALL

DEVON

SOMERSET

WILTSHIRE
Eden Project (c2)

St Michael’s Mount (b1)

Tintagel Castle (c2)

Tate St Ives (a1)

Minack Theatre (a1)

Land’s End (a1)

National Maritime Museum (b1)

Lost Gardens of Heligan (b1)

Lanhydrock (c2)

Geevor Tin Mine (a2)

Dartmoor National Park (d2)

Greenway House (d2)

Powderham Castle (e2)

Exeter Cathedral (d2)

Plymouth Gin Distillery (d2)

Kents Cavern (d2)

Mayflower Museum (d2)

Jurassic Coast (e2)

Clovelly Village (c3)

South Devon Railway (d2)

Cheddar Gorge (f4)

West Somerset Railway (e3)

Glastonbury Abbey (f3)

Wookey Hole (f3)

Exmoor National Park (d3)

Blackdown Hills (e3)

Montacute House (f3)

Hestercombe Gardens (e3)

Kilver Court (f3)

Tyntesfield House & Gardens (f4)

Stonehenge (g3)

Salisbury Cathedral & Magna Carta (g3)

Longleat (f3)

Avebury (g4)

Stourhead (f3)

Lacock (f4)

Cranborne Chase & West Wiltshire Downs (g3) 

Bowood House & Gardens (g4)

Old Wardour Castle (g3)

Wilton House (g3)

SCILLY-EILANDEN

DORSET
Jurassic Coast (f2)

Charmouth (e2)

Corfe Castle & Swanage Railway (g2)

Gold Hill (f3)

Kingston Lacy (g2)

Thomas Hardy’s Cottage (f2)

Sherborne Castle (f3)

Durlston Country Park (g2)

Tank Museum & Monkey World (f2)

Poole Harbour (g2)

Tresco Abbey Garden (b5)

De mooiste stranden  (b5)

Van eiland naar eiland (b4)

Dieren in het wild (a4)

Isles of Scilly Museum (b4)

Verse vis en lokale producten (a5)

Adrenaline en avontuur (b5)

Wandelen en verkennen (b5)

Regionale ambachten (b4)

Hugh Town (b4)
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Het South West 
Coast Path

Bezienswaardigheden 
en activiteiten

LocatieLegenda

Weg

Spoorlijn

Stad

Bezienswaardigheid 

Luchthaven

South West Coast Path 
begin- en eindpunt

UNESCO- 
werelderfgoed

1
Dorset

BOURNEMOUTH
• Strand bij Bournemouth 
• Rock Reef-tokkelbaan
• Coastal Activity Park
• Russell-Cotes Art 

Gallery & Museum
• Bournemouth Oceanarium

Devon

PLYMOUTH

• Mayflower Steps & 
Museum

• Plymouth Gin
• National Marine Aquarium
• Vuurtoren Smeaton’s Tower
• Royal William Yard

GLOUCESTERSHIRE 

Arlington Row (g5)

Bourton-on-the-Water (g5)

Gloucester Cathedral (f5)

Westonbirt, The National Arboretum (f4)

Cheltenham Racecourse (g5)
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Puzzlewood (f5)

Sculpture Trail (f5)

Clearwell Caves (f5)

Dean Forest Railway (f5)

Dean Heritage Centre (f5)
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Cotswolds

Forest of Dean

UNESCO-
werelderfgoederen

• Stonehenge, Avebury

• Stad Bath 

• Mijnlandschap van Cornwall 
en West Devon 

• Kust van Dorset en East 
Devon

ST IVES

FALMOUTH

TRURO

FOWEY

SALCOMBE

ENGELSE RIVIÈRA

WEYMOUTH

BOURNEMOUTH
EXETER
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SALISBURY

BRADFORD ON AVON

MARLBOROUGH

WAREHAM

LYDNEY

NEWENT

CIRENCESTER

TEWKESBURY

STROUD

ST MARY’S

TRESCO

ST MARTIN’S

ST AGNES

BRYHER

LONDEN

MINEHEAD

POOLE

PLYMOUTH

EXMOUTH

DARTMOUTH

COLEFORD

m5

m4

A35

A30

A303

GLOUCESTER

CASTLE COMBE

WARMINSTER

A39

A361

A38

m5

BARNSTAPLE
WARMINSTER

Devon

Somers et

Wiltshire 

Dors et

Gloucesters hire 

Cotswolds

Fore st of Dean

    Scill y-eilanden

BATH
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65Welkom in 
South West 
England
South West England 
staat bekend om 
zijn schilderachtige 
marktdorpjes, 
prachtige kust en 
cultuurrijke steden. 

U vindt hier wandelroutes langs 
zandkleurige Cotswolds-dorpjes, 
fietsroutes door het Forest of Dean 
en allerlei culturele hoogtepunten, 
zoals het werelderfgoed Stonehenge 
en Avebury, in Wiltshire. Bezoek het 
stoomschip Great Britain en de 150 
jaar oude hangbrug bij Clifton, die de 
Avon Gorge bij Bristol overspant. 

Treed in de voetsporen van 
de Romeinen in UNESCO-
werelderfgoedstad Bath, met 
Romeinse baden, en ontspan in de 
Thermae Bath Spa. 

Laat de archeoloog in u los aan de 
Jurassic Coast in Dorset, bewonder 
de wolkenpartijen in Dartmoor 
National Park en geniet van cream 
tea in Devonshire. Maak kennis met 
de mythen van Somerset onder het 
genot van lokaal gebrouwen cider 
en cheddar. Surf op de golven aan 
de kust van Cornwall, bezoek de 
enorme biomen van het Eden Project, 
reis van eiland naar eiland bij de 
Scilly-eilanden, geniet van een echte 
Cornish pasty en proef de lekkerste 
zeevruchten in heel Groot-Brittannië! 

Als u in South West 
England naar het 
strand gaat, stuit u 
altijd op het South 
West Coast Path, 
of u nu naar links of 
naar rechts loopt. 
Dit pad is een echte 
wandelaarsdroom. 

Het pad was oorspronkelijk bedoeld 
voor de kustwacht. Die wilde smok-
kelaars buiten de deur houden en 
moest daarvoor de ruim 1000 kilometer 
lange kustlijn tussen Minehead en 
Poole in de gaten houden. 

Tegenwoordig is het een officieel 
wandelpad met enkele van de 
mooiste wandelroutes in Groot-
Brittannië, de langste en meest 
gelopen route van het land en een 
van de mooiste wandelroutes ter 
wereld. Wie het pad volgt, komt langs 
twee werelderfgoederen, vijf officiële 
natuurgebieden en een nationaal 
park. Het behoort met recht tot de 
veelzijdigste wandelroutes langs de 
kust ter wereld, waarbij elk stuk 
uniek is.

Of u nu een mooie avondwandeling 
wilt maken om van het uitzicht te 
genieten of het hele pad in een maand 
wilt afleggen, de juiste route vindt u op 
southwestcoastpath.org.uk 

southwestcoastpath.org.uk

Dartmoor

Exmoor

IS

ILFRACOMBE

PLYMOUTHPLYMOUTH

ENGELSE RIVIÈRA
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VERBORGEN BAAIEN VERBORGEN BAAIEN Bezoek de

IS

Eden Project
St Austell 
Het Eden Project wordt soms ook wel het achtste 
wereldwonder genoemd. De enorme biomen zijn 
weggestopt in een krater van 30 voetbalvelden 
groot en staan vol tropische planten.

St Michael’s Mount
Marazion
Bezoek het unieke eiland St Michael’s Mount, 
dat prachtig is gelegen in een baai. U ziet er 
ruim duizend jaar aan mythen, legenden en 
geschiedenis.

Tintagel Castle
Tintagel
Tintagel Castle, naar het schijnt de 
geboorteplaats van koning Arthur, ligt aan 
de ruige noordkust van Cornwall en biedt 
indrukwekkende uitzichten op zee.

Tate St Ives
St Ives
Het Tate St Ives is gevestigd in een fraai pand 
aan het Blauwe Vlag-strand bij Porthmeor. Het 
museum staat altijd garant voor een geweldige 
kunstervaring en dat is bij deze vestiging in 
Cornwall ook zeker niet anders.

Minack Theatre
Porthcurno
Het beroemde Minack Theatre ligt geheel in de 
openlucht en is in een rotswand uitgehakt. U 
hebt er een prachtig uitzicht op de natuur en de 
indrukwekkende baai bij Porthcurno.

Land’s End
Land’s End
Land’s End is een beroemde Britse 
bezienswaardigheid dankzij de unieke ligging 
en mooie omgeving. U vindt hier wandelpaden 
langs de kliffen, leuke gezinsattracties, dorpen 
vol winkeltjes en allerlei eetgelegenheden. 

National 
Maritime Museum 
Falmouth
Het bekroonde National Maritime Museum 
Cornwall vormt een eerbetoon aan de zee, de 
scheepvaart en Cornwall. Het beschikt niet 
alleen over vijftien prachtige galerieën gewijd 
aan het heden, het verleden en de toekomst van 
het land, maar ook over fraaie tentoonstellingen.

Lost Gardens 
of Heligan
Pentewan
De tuinen bij Heligan waren ooit verwaarloosd, 
maar zien er na restauratie weer fantastisch 
uit. U vindt er 80 hectare aan tuingeschiedenis, 
mysterie en romantiek.

Lanhydrock
Bodmin
Lanhydrock is een prachtig laat-victoriaans 
landhuis met uitgebreide bediendevertrekken, 
tuinen en een boslandschap.

Geevor Tin Mine
Pendeen
Bij de Geevor-tinmijn, het grootste bewaarde 
mijngebied in het land, komt de mijnbouw 
in Cornwall weer tot leven. Bovendien is het 
officieel werelderfgoed.

Devon

Cornwall
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Somerset

Cheddar Gorge
Cheddar
Bezoek de grootste kloof in het land met 
afgronden van maar liefst 150 meter diep en 
verken de nabijgelegen stalactietengrotten. U 
vindt hier zeven bijzondere bezienswaardigheden.

West Somerset 
Railway
Minehead
Hier waant u zich in de tijd van de 
stoommachines. U reist over een spoorlijn van 
30 km langs allerlei historische locaties, van 
het middeleeuwse dorpje Dunster naar station 
Crowcombe Heathfield, waar scènes voor ‘A Hard 
Day’s Night’ zijn geschoten.

Glastonbury Abbey
Glastonbury
Glastonbury wordt gezien als de ontstaansplek 
van het christendom in Groot-Brittannië en de 
rustplaats van koning Arthur. De abdij vormt een 
lust voor het oog.

Wookey Hole
Wookey 
In Wookey vindt u prehistorische 
dinosaurusdalen, een feeëntuin en de 
negentiende-eeuwse Paper Mill met 
verschillende bezienswaardigheden.

Exmoor 
National Park
Exmoor 
Exmoor is een unieke, bijzondere plek met 
paarse heiden, steile kliffen en afgelegen baaien. 
De fraaie rivieren, watervallen en wilde dieren 
zijn de kers op de taart.

Blackdown Hills
Taunton Deane 
Hier vindt u een tijdloos landschap van nationaal 
belang. Er wacht u hier eindeloos veel groen, 
dat een mooie natuurlijke lappendeken in het 
landschap vormt. Het is een ideale bestemming 
voor fietsers, wandelaars en ruiters.

Montacute House
Montacute
Montacute House is een elizabethaans 
meesterwerk en bevat de langste galerij in 
Engeland. Het bouwwerk is te zien geweest in de 
BBC-productie van Wolf Hall, van Hilary Mantel.

Hestercombe Gardens
Taunton
Hier ziet u 300 jaar aan tuingeschiedenis 
langskomen, van georgiaans tot edwardiaans.

Kilver Court
Shepton Mallet
In een oud industrieel pand wachten u hier allerlei 
designeroutlets, vlak bij een prachtige tuin.

Tyntesfield House & 
Gardens
Vlak bij Wraxall
Die prachtige landgoed beslaat bijna 220 hectare. U 
zit hier goed voor rondleidingen, theater en muziek.
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Dorset
Jurassic Coast

Durdle Door, Lulworth
De kustlijn van Dorset is 150 kilometer lang en 
belandde als eerste bezienswaardigheid in Engeland 
op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. De kust is 
wereldberoemd om de prachtige geologie, de vele 
fossielen en de hoge kliffen waarin u 185 miljoen jaar 
geschiedenis ziet. Durdle Door is een van de mooiste 
stukjes aan de kust.

Fossielen zoeken 
Charmouth
Charmouth
In het Charmouth Heritage Coast Centre gaat u 
onder begeleiding op zoek naar fossielen. U ziet 
boeiende verzamelingen, bekijkt de Charmouth 
Dinosaur en komt van alles te weten over de 
fossielen in Dorset.

Corfe Castle & 
Swanage Railway
Corfe Castle, Corfe
Tijdens een rit in een stoomtrein over de 
Swanage Railway reist u terug in de tijd. Het 
uitzicht op het landschap op weg naar Swanage 
is adembenemend mooi. U stapt onderweg uit 
bij Corfe Castle, een fraai gebouw van voor de 
Engelse Burgeroorlog.

Gold Hill
Shaftesbury
Gold Hill bij Shaftesbury is een schilderachtig 
dorpje bij Dorset en ontzettend Brits. Vanaf 
de top van de heuvel hebt u een prachtig 
uitzicht op de omgeving van Dorset.  

Kingston Lacy
Vlak bij Wimborne
Treed in de voetsporen van de elite in een van 
de mooiste landhuizen in Dorset. 

Thomas Hardy’s Cottage
Higher Bockhampton
Bezoek het landschap dat Thomas Hardy 
inspireerde voor zijn verhalen. Dit is het oude 
Wessex, de bakermat van allerlei personages 
uit de boeken van Hardy. In Dorchester vindt 
u een beeld van Hardy en het Dorset County 
Museum. Zijn woning Max Gate ligt aan de rand 
van de stad en zijn ouderlijk huis bij Higher 
Bockhampton. Zijn hart ligt bij zijn echtgenotes 
begraven bij de middeleeuwse kerk in Stinford. 

Sherborne Castle
Sherborne
Sherborne Castle, Portland Castle en Corfe 
Castle liggen in het glooiende heuvellandschap 
en zijn allemaal even boeiend.
 

Durlston Country Park
Durlston
Durlston ligt in het zuidoosten van het Isle of 
Purbeck en beslaat een gebied van 113 hectare, 
vol wilde dieren en Angelsaksische geschiedenis.

Tank Museum & 
Monkey World
Bovington
Bezoek het Monkey World Ape Rescue Centre en 
de tanks in het Tank Museum bij Bovington.

Poole Harbour en 
Brownsea Island
Poole
Poole Harbour vormt een waar paradijs met 
elke vorm van waterplezier die u maar kunt 
bedenken. Maak een boottocht naar het 
beschermde Brownsea Island en ga op zoek naar 
eekhoorntjes, sikaherten en vogels.
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Stonehenge
Vlak bij Amesbury
Tijdens een bezoek aan het mysterieuze 
Stonehenge reist u terug in de tijd. Stonehenge 
vormt een uniek wereldwonder.

Salisbury Cathedral 
& Magna Carta
Salisbury
Ontdek een van de mooiste Britse kathedralen 
en bekijk een goed bewaard exemplaar van de 
Magna Carta uit 1215.

Longleat
Vlak bij Warminster
‘Capability’ Brown heeft bij het historische 
Longleat een prachtige tuin en safaripark 
aangelegd die u niet mag missen.

Avebury
Vlak bij Marlborough
Bezoek de grootste steencirkel ter wereld, 
die inmiddels al ruim 4500 jaar oud is en deel 
uitmaakt van Stonehenge.

Stourhead
Vlak bij Mere
In het adembenemend mooie Stourhead ziet u 

alle kleurschakeringen van de natuur en laten de 

seizoenen zich op hun mooist zien.

Lacock
Vlak bij Chippenham
Bezoek het charmante Lacock, met zijn fraaie 

abdij, klooster, kamers en tuin. Dit charmante 

typisch Engelse dorpje is al vaak en geheel 

terecht op tv en in films verschenen.

Cranborne Chase & 
West Wiltshire Downs 
South Wiltshire
Deze streek vormt een officieel natuurgebied 

en een charmant stukje Engeland, vol mooie 

uitzichten en schilderachtige dorpjes.

Bowood House 
& Gardens
Vlak bij Calne
U ziet hier bij Bowood het werk van 

natuurarchitect ‘Capability’ Brown, naast een 

prachtig landhuis en een mooie golfbaan.

Old Wardour Castle
Vlak bij Tisbury
Dit 14-eeuwse zeshoekige kasteel kent een 

roerige geschiedenis, maar vormt tegenwoordig 

een romantische en schilderachtige plek.

Wilton House
Wilton
Dit in het oog springende pand is het eigendom 

van de graaf en gravin van Pembroke, wier 

voorouders het ruim 450 jaar geleden van 

Hendrik VIII kregen.

Wiltshire

Scilly-eilanden
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Tresco Abbey Garden
Tresco 
De Scilly-eilanden staan vol met exotisch groen. 

In de Tresco Abbey Garden vindt u meer dan 

20.000 plantensoorten uit zo’n 80 landen.

De mooiste stranden
St Martins
Op de Scilly-eilanden vindt u meer dan 

35 prachtige zandstranden. Zelfs ’s zomers hebt 

u er vaak wel eentje voor uzelf.

Eilandhoppen
De archipel laat zich op zijn best verkennen 

als u van eiland naar eiland vaart. Elk eiland, 

bewoond of niet, heeft zijn eigen karakter 

en charme.

Wilde dieren bekijken
Elke vierkante centimeter van de eilandengroep 

geldt als een officieel natuurgebied. U vindt 

hier dan ook allerlei wilde dieren, zoals 

pijlstormvogels, puffins, zeehonden en dolfijnen.

Isles of Scilly 
Museum
St. Mary’s
Bezoek het fascinerende geschiedenismuseum 

in Hugh Town. U vindt hier ook 239 officiële 

monumenten, meer dan in welke andere Britse 

regio van deze grootte dan ook.

Eten en drinken
Op Scilly kunt u vaak precies de visser of boer 
aanwijzen die de ingrediënten voor uw maaltijd 
heeft geleverd!
 

Adrenaline en 
avontuur
Van de World Pilot Gig Championships tot 

rotswanden beklimmen bij Peninnis Head 

en van de Tresco Triathlon tot snorkelen 

met zeehonden, de Scilly-eilanden zitten vol 

mogelijkheden voor activiteiten op het water. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van zeilen, kajakken, 

duiken of windsurfen?

Wandelen 
U vindt alleen al op St Mary’s 50 kilometer aan 

wandelpaden. Ook de andere eilanden stellen niet 

teleur als u zin hebt in een wandelvakantie. De 

lokale gids leidt u graag rond. Ook de Walk Scilly 

Festivals in april en oktober zijn een aanrader.

Regionale ambachten
Op elk eiland zijn allerlei ambachtslieden 
actief. U ziet er dan ook van alles, van 
schilderijen, lederwerk en juwelen tot 
gebrandschilderd glas, potten en stoffen. 
In de galerieën zit u goed voor een mooi 
aandenken.

Hugh Town
St Mary’s
Hugh Town vormt het centrale knooppunt van 

de archipel, ligt tussen twee zandstranden 

en is rijk aan winkeltjes, hotels, galerieën en 

eetgelegenheden.
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Dartmoor National Park
Haytor
Dartmoor is een van de weinige echt wilde 
gebieden in het land. U vindt er een prachtig 
landschap met veel heiden en ruwe rotswanden. 
Het is een ongerept gebied.

Greenway House
Brixham
Agatha Christie noemde haar vakantiehuis 
Greenway ‘de mooiste plek op aarde’. Het is nu 
eigendom van het National Trust. U krijgt er een 
boeiende kijk op het privéleven van de Queen of 
Crime en haar gezin.

Powderham Castle
Exeter
Bij Powderham Castle vindt u zeshonderd 
jaar aan geschiedenis, naast een ommuurde 
speeltuin, een hertenpark en rondleidingen.

Exeter Cathedral
Exeter
Exeter Cathedral dateert van 900 jaar 
geleden, behoort tot de mooiste middeleeuwse 
kathedralen in Engeland en is een van de beste 
voorbeelden van de gotische bouwstijl in het land.

Plymouth Gin Distillery
Plymouth
In de Black Friars Distillery wordt al sinds 1793 
Plymouth Gin gemaakt. Het is de oudste nog 
actieve ginstokerij in Engeland en ligt midden in 
de fraaie havenstad Plymouth.

Kents Cavern
Torquay
Kents Cavern behoort tot de belangrijkste 
steentijdgrotten in Europa en de speciaalste 
grotten in Groot-Brittannië. Terwijl u door de 
fraaie, goed begaanbare grot wandelt, waant u 
zich in de steentijd.

Mayflower Museum
Plymouth
Het Mayflower Museum bestaat uit drie 
verdiepingen vol informatie over de reis van de 
Pilgrim Fathers en de Mayflower naar Amerika. 

Jurassic Coast 
Exmouth
De Jurassic Coast is ronduit adembenemend. 
U ziet er ruim 250 miljoen jaar aan aardse 
geschiedenis, afgetekend in de enorme 
rotswanden met unieke geologische lagen.

Clovelly Village
Clovelly
In het schilderachtige, historische vissersdorpje 
Clovelly rijden geen auto’s. Dat is in Groot-
Brittannië vrij uniek. Voor vervoer vertrouwen 
de dorpelingen op ezels en sleeën.

South Devon Railway
Buckfastleigh
De South Devon Railway behoort tot de 
populairste toeristische attracties in Devon 
en is de oudste spoorlijn in de regio.
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visitcornwall.com

visitdevon.co.uk

visitwiltshire.co.ukvisitsomerset.co.uk

visitislesofscilly.com

ZUIDWESTENGELAND.NL

Bristol
De historische haven 
van Bristol
De haven van Bristol was ooit de op een na 
drukste haven ter wereld en is tegenwoordig 
omgetoverd tot een heerlijke recreatieve plek met 
watersport, boten, musea en eetgelegenheden.

Clifton-hangbrug en 
bezoekerscentrum
Deze wereldberoemde brug vormt een symbool 
van Bristol en is ontworpen door Isambard 
Kingdom Brunel. De bouw van de brug werd 
afgerond in 1864.

Het stoomschip Great 
Britain, van Brunel 
Stap aan boord van het schip dat de wereld heeft 
veranderd. Het is prachtig gerestaureerd en ligt 
nu in het droogdok waar het ooit is gebouwd.

Banksy en straatkunst
De muren van Bristol vormen een waar canvas. 
Volg een rondleiding met de daadwerkelijke 
kunstenaars en maak daarna zelf een 

kunstwerk.

Clifton Village
In Clifton Village zit u goed voor unieke 
boetiekjes, prachtige architectuur en een 
wereldberoemde brug. Het ligt vlak bij het 
centrum van Bristol en de Zoo Gardens.

Bath & North East Somerset  

Bath

visitbristol.co.uk

visitbath.co.uk

UNESCO Roman Baths
De Roman Baths liggen in het hart van Bath en 

dateren uit 70 na Christus. Het complex behoort 

tot de best bewaarde Romeinse overblijfselen 

ter wereld.

Thermae Bath Spa
Op het dakzwembad van het enige kuuroord met 

een warme mineraalwaterbron in heel Groot-

Brittannië hebt u een prachtig uitzicht op Bath.

Rondleiding Bath Abbey
De fraaie Bath Abbey functioneert al ruim 

duizend jaar als gebedshuis. Volg de rondleiding 

door de toren voor een blik achter de schermen 

en een mooi uitzicht. U komt ook langs de 

klokkentoren, bekijkt de klok van achteren en 

mag op het gewelfde plafond staan.

Jane Austen Centre
U kunt hier meer te weten komen over de 

schrijfster, haar werk en de stad die haar de 

inspiratie gaf voor haar bekendste boeken: 

Northanger Abbey en Persuasion.

Skyline Walk
Volg de immens populaire Bath Skyline Walk 

voor een prachtig uitzicht op de georgiaanse 

stad.

visit-dorset.com

35

36

37

38

39

40

56

Dorset

Bournemouth

visitplymouth.co.uk

Strand bij Bournemouth
Bournemouth heeft het allemaal: lange 

zandstranden, twee pieren, 250 strandhuisjes 

en eindeloos veel ijs!

Rock Reef-tokkelbaan
Hebt u stalen zenuwen, probeer dan eens de 

tokkelbaan! U schiet hoog boven het strand door 

de lucht. 

Coastal Activity Park
U kunt hier allerlei gratis activiteiten proberen, 

van rotswandklimmen tot een wandeling over 

een muziekpad!

Russell-Cotes Art 
Gallery & Museum
Een van de mooiste victoriaanse huizen in 

Engeland is dat van Russell-Cotes.

Bournemouth 
Oceanarium 
Ga op avontuur in dit aquarium met ruim 

200 diersoorten. U vindt hier pinguïns, 

krokodillen en nog veel meer!

COUNTY’S PLAATSEN

Devon

Plymouth

bournemouth.co.uk

Mayflower Steps 
& Museum
De Mayflower Steps zijn zeker een bezoekje waard. 

Hier vertrokken sir Francis Drake en later, in 1620, 

102 Pilgrims aan boord van de Mayflower naar 

Noord-Amerika.  

Plymouth Gin
In de Black Friars Distillery wordt al sinds 1793 

Plymouth Gin gemaakt. Het is de oudste nog actieve 

ginstokerij in Engeland en ligt midden in de fraaie 

havenstad Plymouth.

National Marine Aquarium
Dit is het grootste aquarium in het land. Het ligt 

aan de waterkant van Plymouth en bevat allerlei 

zeedieren van dichtbij en heel ver weg.

Smeaton’s Tower 
Vuurtoren
Smeaton’s Tower biedt een fantastisch uitzicht 
op Plymouth. De toren is prachtig in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld en is dan ook 
zeker een bezoekje waard. 

Royal William Yard
De Royal William Yard is tussen 1825 en 1831 
aangelegd en bevat het grootste aantal militaire 
monumenten in Europa. De Yard is daarnaast een 
geweldige bestemming voor wie hoogwaardig uit 
eten wil.

NEDERLANDS

Handige vervoersinfo
Luchthavens 

Luchthaven Bristol  
bristolairport.co.uk

Luchthaven Exeter
exeter-airport.co.uk

Luchthaven Newquay 
newquaycornwallairport.com

Luchthaven Lands End 
landsendairport.co.uk

Luchthaven Bournemouth 
bournemouthairport.com

Isles of Scilly Travel 
islesofscilly-travel.co.uk

Treinen
GWR 
gwr.com

Cross Country Trains
crosscountrytrains.co.uk

South West Trains
southwesttrains.co.uk

Bussen 
National Express
nationalexpress.com

ZUIDWESTENGELAND.NL

/southwestengland          @visitsouthwest

Meer informatie? Ga naar:
whc.unesco.org

Gloucestershire
De Cotswolds

Arlington Row
Bibury
Arlington Row vormt de belichaming van 

Cotswolds-charme en ligt in hartje Bibury, 

volgens ontwerper William Morris het mooiste 

dorpje in Engeland.

Bourton-on-the-
Water
Bourton-on-the -Water
Dit dorpje staat bekend als het Venetië van de 

Cotswolds dankzij de vele bruggetjes over de 

rivier de Windrush.

Gloucester Cathedral
Gloucester
De 11-eeuwse kathedraal, met een rijk verleden, 

vormt een bouwkundig hoogtepunt. Elk jaar 

wordt er het Three Choirs-festival gehouden.

Westonbirt, 
National Arboretum
Westonbirt
In het National Arboretum ziet u een 

verzameling van 15.000 bomen van over de 

hele wereld.

Cheltenham
Racecourse
Cheltenham
Trek uw nette kleding aan en bezoek de 

paardenrennen. Elk jaar in maart wordt er een 

festivalweek gehouden. In Cheltenham vinden 

veel muziek-, wetenschaps-, literatuur- en 

jazzfestivals plaats.

Puzzlewood
Coleford
Verken kronkelende wandelpaadjes langs 

prachtige bomen en rotsformaties in dit grote 

bos van ruim 5,5 hectare. De sfeer is er echt 

heel uniek.

Sculpture Trail
Coleford
Verken het oude bos en volg het Sculpture Trail, 

een wandeling die u langs natuurschoon en 

hedendaagse beeldhouwkunst brengt.

Clearwell Caves
Clearwell
In deze indrukwekkende natuurlijke grotten is 

veel ijzererts en oker gedolven. Ze zijn bijzonder 

oud en het gangenstelsel is complex. Al meer 

dan 4500 jaar geleden zocht de mens hier 

okerpigment voor verf.

Dean Forest Railway
Lydney
De Dean Forest Railway is een spoorlijn van zo’n 

7 km lang door prachtige bossen en velden. 

Tijdens de rit ervaart u het is om over een 

typisch Britse spoorlijn te reizen.

 Dean Heritage Centre
Soudley
Het Dean Heritage Centre behoort tot 

de populairste bezienswaardigheden in 

Gloucestershire. Het centrum ligt op een 

prachtige locatie en beschermt de unieke 

geschiedenis van het fraaie Forest of Dean.
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Forest of Dean

Stad Bath
Bath was oorspronkelijk een Romeinse 

thermische bron en kuuroord. De stad groeide 

in middeleeuwen uit tot een brandpunt van 

de wolnijverheid. In de achttiende eeuw was 

Bath een elegante stad met veel palladiaanse, 

neoclassicistische gebouwen, die een fraaie 

combinatie vormen met de Romeinse baden.

Mijnlandschap van 
Cornwall en West Devon
Een groot deel van het landschap in Cornwall en 

West Devon onderging in de achttiende en begin 

negentiende eeuw een enorme transformatie 

dankzij de rappe opkomst van de koper- en 

tinmijnbouw. De diepe ondergrondse mijnen, 

machines, gieterijen, nieuwe nederzettingen 

en havens zijn getuige van de industriële 

nijverheid uit die tijd. In de negentiende eeuw 

produceerde deze streek maar liefst twee derde 

van al het koper op aarde! U ziet hier dan ook tal 

van overblijfselen uit die tijd, die stuk voor stuk 

het bewijs vormen dat Cornwall en West Devon 

een flinke bijdrage hebben geleverd aan de 

Britse Industriële Revolutie en de wereldwijde 

mijnbouw. De mijnbouwtechnologie die in 

deze regio is ontstaan, is letterlijk de hele 

wereld over gegaan. Cornwall en West Devon 

vormden de bakermat van deze zich snel 

verspreidende technologie.

Kust van Dorset en 
East Devon
De kliffen bij Dorset en East Devon vormen 

een nagenoeg aaneengeschakelde rotswand 

die dateert uit het mesozoïcum, maar liefst 

185 miljoen jaar geleden! De belangrijke 

opgravingslocaties en geomorfologische 

eigenschappen van de kust vormen al drie 

eeuwen lang een goede informatiebron over de 

ontstaansgeschiedenis van de aarde.

Stonehenge, Avebury en 
bijbehorende plaatsen
In Wiltshire liggen Stonehenge en Avebury, 

misschien wel de beroemdste stenen ter 

wereld. De twee locaties bestaan beide uit 

menhircirkels, met een astronomisch patroon 

dat nog steeds niet helemaal is ontcijferd. Deze 

monumenten en de nabijgelegen neolithische 

nederzettingen vormen de belichaming van een 

woelig prehistorisch verleden.

UNESCO-werelderfgoederen
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