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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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1 BEWONDER HET
BRUISENDE CANTERBURY

Zijn statige kathedraal vormt de zetel van de 
anglicaanse kerk. De ommuurde stad in het 
hart van Kent geeft nog steeds een middel-
eeuwse indruk. Canterbury was vele eeuwen 
lang een belangrijke bedevaartplaats met de 
relieken van Thomas Becket. Deze belangrij-
ke culturele en historische stad is Werelderf-
goed. ’s Avonds zorgen jeugdige feestvierders 
binnen de oude muren voor een opperbeste 
sfeer tijdens gezellige concerten, in hippe 
clubs of in de historische pubs. Blz. 99
Goed om te weten: vanuit Calais bereik je Do-
ver gemakkelijk en snel met de ferry, of je 
neemt de Eurostar (Ashford).

2 SLENTER DOOR 
DE MIDDELEEUWSE 

STRAATJES VAN RYE 
Dit lieflijke stadje op een heuvel ligt aan de 
grens van Kent dicht bij Hastings, waar Wil-
lem de Veroveraar in 1066 verwoed strijd le-
verde. Rye is de laatste schakel in de verdedi-
gingsgordel van de ‘Cinque Ports’ die 
Engeland beschermden. Het stadje heeft een 
bewogen geschiedenis die nauw met Frank-
rijk is verbonden, zowel op handels- als oor-
logsgebied. Rye is erin geslaagd zijn middel-
eeuwse karakter te bewaren. In de oude 
straatjes vind je veel antiekwinkels. Blz. 119
Goed om te weten: o visit1066country.com.

TOPERVARINGEN
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Op deze pagina’s zetten we de 
toeristische highlights van een 
land of regio voor je op een 
rijtje – stuk voor stuk zijn het met 
recht topervaringen die je niet 
mag missen!
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ABC VAN ENGELAND
Engeland maakt samen met Wales, Schotland en Noord-Ierland deel uit van het 
 Verenigd Koninkrijk. Hier volgen enkele cijfers over het volledige Verenigd Koninkrijk.
oppervlakte - ongeveer 243.000 km² (230.000 km² voor alleen het eiland Groot-Brit-
tannië).
hoofdstad - Londen.
bevolking - 65.600.000 inwoners.
bevolkingsdichtheid - 270 inw/km².
munteenheid - pond sterling (£), £ 1 = ongeveer € 1,15 (wisselkoers 2018).
staatsinrichting - constitutionele monarchie. Staatshoofd: koningin Elizabeth  II 
sinds 1952.
staatsvorm - parlementaire democratie. Regeringsleider: de eerste minister, Boris 
Johnson (sinds juli 2019).
devies - ‘Honni soit qui mal y pense.’ (schande over hem die er kwaad over denkt).
ontwikkelingsindex - 16de plaats op de wereldranglijst.

Let op: op het moment van publicatie van deze gids zijn nog niet alle gevolgen bekend 
van de Brexit. Sommige praktische informatie die hieronder wordt beschreven, kan dus 
veranderen … of niet.

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

toeristische dienst van groot-brit-
tannië - o  visitbritain.com.
ambassade van groot-brittannië - 
Auderghemlaan 10, 1040 Brussel T  (02) 287 
62 11. Fax (02) 287 62 50 :  public.brussels@
fco.gov.uk. o  gov.uk/government/world/ 
organisations/british -embassy-brussels.
wegwijzer reisinfo - Beenhouwers-
straat  9, 8000 Brugge T  (050) 33 75 88 
:  info@wegwijzer.be o  wegwijzer.be.
Onafhankelijk reisinformatiecentrum met 
leeszaal (reisgidsen, tijdschriften, kaarten, 
reisverslagen). Uitgever van het magazine 
Reiskrant. Organisator van Reismarkt (rei-
zigers informeren reizigers), workshops en 
andere activiteiten. Jeugddienst en leden-
vereniging.

In Nederland

toeristische dienst van groot-brit-
tannië - o  visitbritain.com.

ambassade van groot-brittannië - 
Lange Voorhout 10, 2514 ED Den Haag 
T  (070) 427 0427 :  ukinnl@fco.gov.uk. 
o  gov.uk/government/ world/organisati-
ons/british-embassy- the-hague.

In Groot-Brittannië

ambassade van belgië - 17 Grosvenor 
Crescent, SW1X 7EE London T (20) 747 
037 00 :  London@diplobel.fed.be o  uni-
tedkingdom.diplomatie.belgium.be/nl.
ambassade van nederland - 38 Hyde 
Park Gate, London SW7 5DP T  (20) 7590 
3200. Fax: (20) 7225 0947 :  lon@minbu-
za.nl o  nederlandwereldwijd.nl/landen/
verenigd-koninkrijk.

Formaliteiten
Tot de officiële uittreding volstaat voor in-
woners van de Europese Unie een pas-
poort of een nationale identiteitskaart (een 
verblijfsvergunning of rijbewijs zijn niet 
voldoende). Dit kan dus veranderen, in-
formeer ernaar!

Het Verenigd Koninkrijk blijft een lid-
staat van de Europese Unie, totdat een 
overeenkomst over de modaliteiten van 
vertrek in werking treedt. Intussen is er 
een overeenkomst over een Brexit-over-
gangsperiode. Deze zal naar verwachting 
starten op 31 oktober 2019 en eindigen op 
31 december 2020.

Minderjarigen die alleen of met hun 
ouders reizen, hebben een identiteitskaart 
of een paspoort nodig. Neem je een kind 
mee dat niet dezelfde familienaam draagt 
als jij? Laat je informeren over de regels 
voor het reizen met minderjarigen! Groot-
Brittannië maakt geen deel uit van het 
Schen gengebied, en binnenkort ook niet 
meer van de EU. Zeker aan de grens zijn 
veranderingen te verwachten.
o  visitbritain.com/Travel-tips/Customs- 
and-immigration/

Heb je niet de Belgische of Nederland-
se nationaliteit, neem dan contact op met 
de ambassade van Engeland in België of 
Nederland.

Ben je onder de 18 jaar en reis je alleen 
of met een persoon die niet een van de ou-
ders is, dan is de schriftelijke toestemming 
van beide ouders vereist (in het Engels). 
Het bewijs moet worden gelegaliseerd. 

Europese zorgpas
Vergeet als inwoner van de EU niet een 
Europese zorgpas aan te schaffen. Deze 
pas is geldig in alle lidstaten van de EU en 
ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
en Zweden. Het is een blauwe, geplastifi-
ceerde kaart, hij is twee jaar geldig, gratis 
en persoonlijk (ieder gezinslid heeft zijn 
eigen kaart, ook de kinderen). Als je de 
kaart te laat aanvraagt, krijg je een tijde-
lijk certificaat dat drie maanden geldig is. 
Het is goed om te weten dat de ziekenhui-
zen vaak heel vol zitten en je vaak moet 
wachten.

Internationale  
studentenkaart
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs 
dat je student bent. Hiermee kun je profi-
teren van verschillende voordelen, dien-
sten en studententarieven (op vervoer, 
overnachtingen, cultuur enzovoort). Met 
de kaart heb je ook diverse speciale voor-
delen tijdens het reizen (korting op vlieg-
tickets, hotels en jeugdherbergen, verzeke-
ringen, simkaarten, autoverhuur).

De kaart kost € 15. Je kunt deze verkrij-
gen op vertoon van je identiteitskaart, je 
studentenkaart en een foto bij:

In België

connections - Connections Travel Shops 
in Aalst, Antwerpen, Brasschaat, Brugge, 
Brussel Centrum, Brussel Elsene VUB, 
Brussel Schuman, Brussel Toison d’Or, 
Brussels Airport, Ukkel, Gent, Gent Expo, 
Hasselt, Kortrijk, Kraainem, Leuven, Lom-

VOOR DE ZEKERHEID …
Het is een goed idee om je paspoort, visum, 
betaalkaart, vliegtuigticket en hotelvouchers 
in te scannen. stuur ze in een bijlage naar 
jezelf via e-mail. Als je ze kwijtraakt of ze 
worden gestolen, dan kun je ze gemakkelijk 
terugvinden en zal de administratieve afwik-
keling veel sneller gaan.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
op luchthavens gelden nieuwe veilig-
heidsmaatregelen: elektronische ap-
paraten (smartphones, tablets, mobiele 
telefoons  …) moeten opgeladen zijn en 
functioneren voor alle vluchten vanuit of 
naar londen en de verenigde staten. de 
veiligheidsagenten moeten in staat zijn om 
ze aan te zetten. Houd voor de zekerheid je 
oplader bij de hand. Is de batterij leeg of het 
toestel defect, dan wordt het in beslag ge-
nomen. In de toekomst zal deze maatregel 
mogelijk ook toegepast worden op andere 
luchthavens. We raden je aan om elektroni-
sche apparaten voor de vlucht op te laden, 
ongeacht je bestemming.

In het hoofdstuk ‘Praktisch’ vind 
je alle nuttige informatie over de 
bestemming. Lees er alles wat 
je moet weten over bijvoorbeeld 
verkeer en vervoer, geldzaken, 
taal en gebruiken.

De gedeeltes die in twee 
kolommen zijn gezet 
bevatten nuttige informatie, 
zoals adresgegevens van 
instanties en webadressen 
ter voorbereiding op de reis.

X
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heide kenmerkt het landschap van the new forest, 
de ideale bestemming voor wandelliefhebbers.
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In het hoofdstuk ‘Mens, 
maatschappij, natuur en 
cultuur’ gaan we dieper in op 
onder andere de geschiede-
nis, het cultureel erfgoed en 
de geografi e van het land of 
gebied dat je bezoekt. Een 
ideale selectie om alvast thuis 
of tijdens de heenreis door 
te nemen.



Th
e 

W
es

T 
Co

u
n

Tr
y

336

gesloten jan.-febr. Toegangsprijs: ongeveer £ 12, 
alleen de tuinen: ongeveer £ 7.` De verschillende 
delen van het kasteel zijn tussen de 13de en de 
19de  eeuw gebouwd, het belangrijkste deel da-
teert uit de 17de eeuw. Het geheel heeft echt al-
lure. Een imposante, met beeldhouwwerk ver-
sierde eiken trap, een wonderlijke zaal waarvan 
de muren met beschilderd leer zijn bedekt, mooie 
eiken meubels uit die tijd en gravures van Ho-
garth. Bijzonder mooie stallen uit de 17de eeuw 
en een watermolen uit dezelfde tijd, die nog altijd 
werkt.

X  st George’s Church: de funderingen van 
deze kerk (een van de honderd mooiste van Enge-
land) zijn ongeveer achthonderd jaar oud en on-
danks de verschillende veranderingen is het ro-
maanse karakter van de kerk grotendeels bewaard 
gebleven. Een prachtig bewerkt houten gewelf, 
het lijkt wel de omgekeerde romp van een boot. 
De originaliteit van dit bouwwerk zit hem in de fijn 
bewerkte houten structuur die in 1498 tot een fik-
se ruzie binnen de kerk zou leiden, tussen de 
geestelijkheid en de monniken.

Xd  The Dunster Dolls Museum: Memori-
al Hall, High St T  82 11 09. Geopend april-okt. 
ma.-vr. 11.00-16.00 u, za.-zo. 14.00-17.00 u. Een 
bescheiden toegangsprijs.` Voor liefhebbers van 
poppen, in alle soorten en van alle rassen. Bijpas-
sende huizen en voorwerpen.

Xd  West somerset railway: een ritje met 
een stoomtrein tussen Minehead en Bishops Ly-
deard o  west-somerset-railway.co.uk. Dag. ge-
opend 10.30- 17.30 u. Toegangsprijs: circa £ 20, 
kortingen mogelijk na reservering via internet.

X  Cleeve Abbey: zo’n 8  km ten oosten van 
Dunster, via de A 39 T  (01984) 64 03 77 o  en-
glish-heritage.org.uk. Geopend april-okt. dag. 
10.00-17.00 u (juli-aug. tot 18.00 u); gesloten 
nov.-maart. Toegangsprijs: ongeveer £ 7, kortin-
gen mogelijk.` Ruïnes van een oude cisterciënzer 
abdij uit de 12de eeuw. Er mag dan niet al te veel 
meer van overeind staan, toch is het een bezoek 
waard. De imposante kapittelzaal en vooral het 
refectorium, met een schitterend kruisgewelf, lo-
nen de moeite. De plavuizen uit die tijd staan vol 
erg verfijnde wapenschilden.

In het zuiden van het park

X  Wimbleball Lake: in het zuidoosten van Ex-
moor Park, een mooi meer omringd door valleien 
waar schapen grazen. Maart-okt. kun je er kampe-
ren.` Je kunt hier zeilen en kajakken. Een kleine 
brochure (tegen betaling) geeft gedetailleerd uit-
leg over wandelingen die je in de omgeving kunt 
maken, ze variëren van 45 min tot 4 uur wandelen.

X  Tarr steps: in Winsford, in de Barle Valley. 
Je moet de auto op het parkeerterrein (tegen be-
taling) achterlaten voor je erheen gaat (10  min 
lopen).` Het is een soort brug over de Exe die uit 
grote stenen platen bestaat. Hij wordt be-
schouwd als de oudste brug van Engeland. Hij is 
meerdere keren herbouwd na overstromingen. 
Een idyllische omgeving en vooral een schitte-
rend adres: de Tarr Farm Inn (zie eerder) waar je 
van een drankje kunt genieten terwijl je geniet 
van het uitzicht. In de buurt (voordat je de hoofd-
weg verlaat richting Tarr Steps), kun je het Ex-
moor Poney Centre bezoeken. Gegarandeerd een 
succes bij de kinderen!
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SOMERSET

GLASTONBURY
 8800 INWONERS | NETNUMMER: 01458

Dit stadje, zo’n 70 km ten zuiden van Bristol, wordt gedo-
mineerd door de hoge klokkentoren van de Saint John 
Church uit 1485 en door het dreigende silhouet van de 
heuvel Tor. Glastonbury staat bekend als de wieg van het 
christendom in Engeland. De ruïnes van de abdij liggen in 
een gigantisch, groen park zoals alleen de Engelsen dat 
kunnen aanleggen. Naar verluidt zouden koning Arthur 
en zijn echtgenote er begraven liggen.

Je hebt hier bijna het idee dat je teruggekeerd bent 
naar de flowerpower uit de jaren 1970. Het aura dat deze 
heilige plaatsen omringt, die zo vervuld zijn van schitte-
rende verhalen en legenden rond de sage van koning Ar-
thur, lokt vanzelfsprekend de meest uiteenlopende men-
sen. Winkeltjes over esoterie en new age die hun 
bestaansrecht ontlenen aan de legende van Avalon, en 
schimmige organisaties schieten als paddenstoelen uit de 
grond.

HET WESTEN EN HET 
 MIDDEN VAN ENGELAND
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bath staat sinds 1987 op  
de werelderfgoedlijst van unesco.

Op het kleine kaartje links-
boven zie je in een oogopslag 
welk deel van het land of de 
regio het betreffende hoofdstuk 
beschrijft.

Op de eerste pagina van elk 
nieuw deel zijn de niet te missen 
bezienswaardigheden al in kaart 
gebracht met een pagina-
verwijzing voor wie ze direct 
wil raadplegen.

Door deze beknopte inhouds-
opgave per deel van de gids te 
gebruiken hoef je niet telkens 
terug te bladeren naar de 
algehele inhoudsopgave voorin 
het boek.

X
REISPLANNER
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ACHT DAGEN
Beperk je tot een enkele regio en kom nog 
een keer terug om de andere te leren ken-
nen! Enkele mogelijke routes, die je naar 
hartenlust zelf kunt aanpassen:

Route 1: het zuiden van Engeland
Dit is de ideale route als je niet veel tijd 
wilt doorbrengen in de auto of als je in 
Ashford aankomt met de Eurostar. Je kunt 
veel mooie kathedralen bezichtigen, bij-
voorbeeld in Canterbury (1) of Winches-
ter (7), kastelen en tuinen bewonderen 
zoals Leeds Castle (2), geschiedenis op-
snuiven in Hastings (3), shoppen in 
Brighton (4), een bezoek brengen aan his-
torische steden zoals Portsmouth (5) of 
op verkenning gaan in het mysterieuze 
New Forest (6).

Route 2: de verovering van 
het westen
De mythische plaats Stonehenge (10) en 
de kathedralen van Salisbury (11) en 
Wells (12) liggen aan de rand van Devon 
en Cornwall. Beide regio’s zijn van een on-
gerepte schoonheid, met de nationale par-
ken Exmoor (13) en Dartmoor (14), een 
kust vol met badplaatsjes (15) en vissers-
dorpjes (16) richting Saint Michael’s 
Mount.

Route 3: cultuur en erfgoed
Breng een bezoek aan de universiteitsste-
den Cambridge (20) en Oxford (21), zet 
je tocht voort naar Stratford-upon-Avon 
(22), de thuishaven van Shakespeare, 
breng eveneens een bezoekje aan de fan-

De tijd dat je onderweg bent, en niet zozeer de afstand, kan oplopen, zelfs wanneer je 
met de trein reist. Traffic jams op autowegen zijn haast onvermijdelijk, vooral in de 
buurt van grote steden zoals Londen (de gevreesde M25!).

EEN WEEKENDJE
Verken met de auto en de ferry het uiterste 
zuiden van Engeland, de streken rond 
Canterbury (1) en Brighton (2). Of geef 
de voorkeur aan steden die met de trein 
snel bereikbaar zijn vanuit Londen (de 
eindbestemming van de Eurostar) of met 
het vliegtuig (kies voor een van de vele 

budgetvluchten tussen de verschillende 
provincies). Aanraders zijn de regio’s rond 
Cambridge (3) en Oxford (4) of het 
Stratford van Shakespeare (5) en Bath (6) 
met hun typische british charm. In Bris-
tol  (7) gaat het er heel wat dynamischer 
aan toe.
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8 dagen
1
1
1

De Westgate Towers and gardens in Canterbury

De Reisplanner stelt uitgewerkte 
reisprogramma’s voor om Zuid-
Engeland op de beste manier te 
ontdekken. 
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NUTTIG ADRES 
EN INFORMATIE

I  Bureau voor toerisme: 33A High St 
T  82  35  58 o  oxfordshirecotswolds.org. Ge-
opend ma.-za. 9.30-17.00 u (jan.-febr. tot 16.30 u), 
zon- en feestdagen 10.00-16.00 u.` ter plaatse 
wandel- en fietskaarten.

SLAPEN, ETEN IN 
BURFORD EN 
OMGEVING

HR  the Priory: 35 High St T  82 32 49 
o  prio ry restaurantburford.co.uk. Tweeper-
soonskamer ongeveer £ 70-80, ontbijt inbegre-
pen. Gerechten ongeveer £ 10-12, alleen ‘s mid-
dags.` een klein, gezellig café-restaurant met 
een handvol kamers met of zonder badkamer, 
waarvan de meeste uitkijken op de kleine ach-
tertuin. eenvoudig en sober ingericht. Goed voor 
een nacht.

R  huffkins: 98 High St T  82  46  94. Ge-
opend ma-za. 8.30-17.00 u, zo. 10.00-17.00 u. 
Reken op £ 6-15. De meest populaire theesalon 
van Burford is ook een bakkerij en delicatessen-
winkel (sinds 1890!). De inwoners van Burford 
komen hier graag voor de o zo typische after-
noon tea. Warme scones, brownies en allerlei 
cakes worden hier geserveerd zoals in de goeie 
ouwe tijd.

HR  the swan inn: in Swinbrook, OX18 4 
DY T  82  33  39 o  theswanswinbrook.co.uk. 
Ongeveer 3 km ten oosten van Burford. Twee-
persoonskamers met ontbijt ongeveer £ 120-
160. Sandwiches ongeveer £ 6-7 (‘s middags); 

gerechten ongeveer £ 13-25. een oude, romanti-
sche herberg midden op het platteland in een 
prachtig gehucht langs een rivier. Op het terras 
lunch je met je blik op de schapen en in de klei-
ne, rustieke zaaltjes geniet je van het lekkere 
haardvuur. in alle gevallen smul je van lokale, 
verzorgde gerechten op basis van goede ingre-
diënten. Je kunt hier ook blijven slapen in een 
van de cottages met chique, knusse kamers. een 
super adres!

WAT IS ER TE ZIEN?

XX  saint John Baptist’s Church: dag. ge-
opend 9.00-17.00 u. een opmerkelijk bouwwerk 
waarvan enkele delen dateren uit de 12de eeuw. 
in 1649 was dit het schouwtoneel van een belang-
rijke gebeurtenis in de engelse geschiedenis. een 
deel van Cromwells leger kwam in opstand en 
weigerde om zonder een gegronde reden tegen de 
ieren te gaan vechten. Dat leidde tot de beweging 
van de ‘Levellers’. 340 van hen werden gevangen-
genomen, in de kerk van Burford opgesloten en de 
leiders werden geëxecuteerd. een van hen kraste 
zijn naam in de putrand van de doopvont en door 
het glas kun je met wat moeite het volgende le-
zen: ‘antony sedley, 1649, Prisoner’.

i
Th

e Sw
an Inn

Saint John Baptist’s Church

Het geheel staat in verbinding met verschillen-
de kunstenaarswerkplaatsen. een ontspannen 
plek, perfect voor een pauze met een lekkere 
quiche, sandwich of de soep van de dag.

Nk  Keith’s tea: 2 Blackjack St T  65 47 
17.` Bijna tegenover de kerk gelegen, in de straat 
vanaf het museum. Ma.-za. 8.45-17.00 u. Je 
vindt hier thee, koffie, chutneys, jam, kleurrijke 
koekjes … een ruime keuze aan lekkere souve-
nirs in een typisch Britse delicatessenzaak. en 
te midden van dat alles ligt een leuke tearoom.

WAT IS ER TE ZIEN?

XXd  Corinium museum: Park St, GL7 
2BX. In het centrum (aangegeven) T  65  56  11 
o  coriniummuseum.org. Geopend ma.-za. 10.00-
17.00 u, zo. 14.00-17.00 u (nov.-maart tot 16.00 u). 
Gesloten 24-26 dec. en 1  jan. Toegangsprijs: £ 5, 
kortingen mogelijk.` een van de grootste romeinse 
collecties van het land, verzameld tijdens de opgra-
vingswerkzaamheden rond Corinium Dobunnorum, 

zoals Cirencester vroeger heette. ze was 1900 jaar 
geleden na Londinium (Londen!) de grootste stad 
van het land. De tentoonstelling is rijkelijk gedocu-
menteerd met etsen, films, maquettes, poppen en 
reconstructies van interieurs waar de gevonden 
voorwerpen in de juiste context tentoongesteld 
staan. na een eerste deel over de romeinse inva-
sie en de geduchte legioenen, kom je bij een afde-
ling over de stad en haar ontwikkeling. alle aspec-
ten van deze stad komen aan bod: handel, cultus, 
dood, hygiëne, het leger, kleding en juwelen. Op-
merkelijke verzameling mozaïeken. De laatste af-
delingen zijn chronologisch en vertellen over de 
ontwikkeling van Cirencester in de angelsaksische 
periode en de Middeleeuwen. Heel leerzaam.

X  amfitheater: circa 2,5  km van het centrum, 
volg de pijlen. Toegang gratis.` in de 2de eeuw was 
dit met achtduizend zitplaatsen een van de groot-
ste amfitheaters in Groot-Brittannië. nu is er nau-
welijks meer van over dan een met gras begroeide 
heuvel, maar van daarboven heb je een overzicht 
op (bijna) tweeduizend jaar geschiedenis!

In de omgeving van Cirencester

XX  Bibury: bijna 13 km ten noordoosten van Cirencester over de B 4425. De beroemde 
kunstenaar William Morris (filosoof, socialist, tekenaar, ontwerper, schilder en vooral 
stichter van de beweging Arts & Crafts) vond dit het mooiste dorp van Engeland. En dat 
is nog steeds zo! Het dorp strekt zich uit langs de forelrijke rivier Coln, waar zwanen en 
eenden rustig rondpeddelen voor het oog van de vele toeristen. Bibury is vooral bekend 
om Arlington Row, een aantal cottages uit de 17de eeuw die vaak gefotografeerd wor-
den. Het zijn prachtige huisjes met een gemeenschappelijk dak waar de lokale wevers 
woonden. So charming! In de zomer vind je hier niet gemakkelijk een parkeerplaats.

HR  swan hotel: T (01285)  74  06  95 
o bibury.com/swan- hotel. Tweepersoonska-
mer £ 150-440. Gerechten ’s  middags £ 12-17, 
’s avonds £ 18-28. Charmant luxehotel dat trots 

boven het dorp uittorent. twintig onberispelijke 
kamers met chic landelijke inrichting. tussen de 
17de-eeuwse muren ook een restaurant-bar met 
redelijke prijzen. Bij mooi weer ook terras.

BURFORD
 1100 INWONERS | NETNUMMER: 01993

Een middeleeuws dorpje halverwege Cirencester en Oxford (neem de B 4425). Het dorp 
bestaat uit een enkele, hellende hoofdweg. De kerk lijkt buiten elke proportie in vergelij-
king met de omvang van dit dorp, maar de rijke wolhandelaren investeerden stevig in 
deze wool churches om zeker te zijn van hun plaatsje in de hemel … Aan hen danken we 
zelfs de Saint Paul’s Cathedral in Londen.

Aan de rand van de pagina’s 
zorgen een duimgreep en een 
kopregel ervoor dat je direct 
ziet welke informatie er op 
de betreffende pagina wordt 
geboden.

Voor een herkenbare structuur 
en meer opzoekgemak is de 
volgorde van onderwerpen per 
stad of regio telkens hetzelfde: 
praktische informatie - informa-
tie over verblijf: slapen, eten, 
iets drinken, uitgaan - informatie 
over de bezienswaardigheden.

X trottertip          XX interessant          XXX niet te missen

AANDUIDING TROTTERTIPS

Let op deze kaders voor interessante weetjes.

WIST JE DIT?

A  algemeen
q  autoverhuur
s  bank
O  busstation
D  café, bar
C  camping
p  consulaat
E  dansen
c  duiklokatie
W  internetcafé 
f  fietsen te huur
F  haven
h  honden toegestaan
Y  ijssalon

I  informatie
d  kindvriendelijk
i  koffie- of theehuis
M  livemuziek, concert
L  luchthaven
e  metrostation
N  ontbijt
P  parkeren
Q  patisserie
B  postkantoor
R  restaurant
a  roken verboden
H  slapen
b  skistation

g  snackbar
Z  strand
U  taxi
J  theater
S  treinstation
V  voorzieningen voor 

rolstoelgebruikers
j  wandelen
k  winkelen
m  Unesco-werelderfgoed
r  zwemgelegenheid
T  telefoonnummer
o website
: e-mailadres

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
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Lissabon, plattegrond III���������������������������� 94-95
Lissabon, plattegrond IV ��������������������������� 96-97
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overzichtskaart ������������������������������������������ 391
Minho, overzichtskaart��������������������������������� 478
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de Costa Vicentina ������������������������������������ 305
Nazaré ���������������������������������������������������������� 403
Parque das Nações (park der naties) ����������� 177
Porto, detailkaart����������������������������������� 482-483
Porto, plattegrond ��������������������������������� 480-481
Portugal, overzichtskaart�������������������������������� 19
Serra de Estrela�������������������������������������������� 471
Serra de Sintra ��������������������������������������������� 216
Setúbal, het schiereiland ���������������������� 236-237
Sintra, detailkaart ���������������������������������������� 217
Trás-os-Montes en de vallei van  

de Boven-Douro, overzichtskaart ������� 556-557
Westen van Lissabon en  

de Serra de Sintra, overzichtskaart ��� 204-205

KAARTEN EN 
PLATTEGRONDEN

een bezoekje aan penshurst place in kent
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INLEIDING

‘Er zijn drie dingen die eigenlijk geen enkel nut hebben: de borsten van mannen, de BBC en 
de Britse monarchie.’

sir Winston Churchill

G root-Brittannië wordt slechts 
door een dertigtal kilometers 
water van het continent 
gescheiden, maar soms lijkt het 

wel alsof je de Atlantische Oceaan bent over-
gestoken. Wie de oversteek voor de eerste 
keer maakt, zal totaal verrast zijn en zich ont-
heemd voelen. Je vindt hier landschappen in 
alle tinten groen die afsteken tegen de witte 
kliffen, en in de steden valt het rode straat-
meubilair op. Van de nepvuren die de haar-
den versieren tot de vriendelijke dames die je 
aanspreken met honey of darling, de woorden 
quaint and cosy (apart en gezellig) zijn op 
alles van toepassing.
Nette gazons en stoepen, verzorgde huizen 
en tuinen, alleen de lucht lijken de Britten te 
zijn vergeten een lik verf te geven. Daar heeft 
Turner zich niet door laten weerhouden. Laat 

je bekoren door een heel andere manier van 
leven, de misleidende Engelse humor en de 
Britse onverstoorbaarheid.
In dit land dat zo aan tradities hecht, hebben 
de jongeren ongeveer vijftig jaar geleden een 
eind gemaakt aan de victoriaanse strengheid 
en eerbiedwaardigheid die de Britten ruim 
een eeuw in hun greep hadden gehouden. 
Sinds het extravagante uiterlijk en de bol-
hoed zij aan zij gaan, is Groot-Brittannië 
sterk geëvolueerd. We zagen zelfs de konin-
gin bijna parachutespringen tijdens de ope-
ning van de Olympische Spelen van 2012. 
Tegelijkertijd is niets helemaal verdwenen. 
Dit land beschouwt de Beatles net zo goed als 
zijn koloniale rijk in Brits-Indië als een 
onderdeel van zijn oude geschiedenis. Maar 
in het college van Eton gaan leerlingen nog 
altijd in rokkostuum naar school.

De bolhoed maakt deel uit van de Britse cultuur.
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WAAR VIND JE EXTRA INFORMATIE 
 OVER GROOT-BRITTANNIË?

I  Visit Britain, het Bureau voor Toerisme 
van het Verenigd Koninkrijk: o  visitbri-
tain.com. Een andere goede website met ook 
veel praktische informatie in het Neder-
lands is o  visitbritainshop.com.
I  Visit England, het Bureau voor Toeris-
me van Engeland o  visitengland.com: tips, 
praktische informatie, weetjes en suggesties 
per regio. Alleen in het Engels, Frans, Duits 
en Spaans.

WAT IS HET ADRES VAN  
DE   AMBASSADE VAN GROOT-BRIT-
TANNIË IN BELGIË EN NEDERLAND?
België: Auderghemlaan 10, 1040 Brussel 
T  (02) 287 62 11 :  public.brussels@fco.gov.
uk o  gov.uk/government/world/organisati-
ons/british-embassy-brussels.
Nederland: Lange Voorhout 10, 2514 ED Den 
Haag T  (070) 4270 427 :  ukinnl@fco.gov.uk 
o  gov.uk/government/ world/organisations/
british-embassy- the-hague. In Amsterdam 
vind je ook een Brits consulaat: Konings laan 
44, 1075 AE Amsterdam T  (020) 676 43 43.

WELKE DOCUMENTEN HEB JE 
NODIG?

• Voor inwoners van de Europese Unie 
volstaat een paspoort of een nationale iden-
titeitskaart die na terugkeer nog minstens 
drie maanden geldig is. Minderjarigen die 
alleen of met hun ouders reizen, hebben 
een identiteitskaart of een paspoort nodig. 
Neem je een kind mee dat niet dezelfde fa-
milienaam draagt als jij? Laat je informeren 
over de regels voor het reizen met minderja-
rigen! Groot-Brittannië maakt geen deel uit 
van het Schengengebied, noch van de EU 

sinds de uittreding. Zeker aan de grens zijn 
veranderingen te verwachten.
o  www.visitbritain.com/nl/nl/plan-jouw-
reis/reizen-naar-groot-brittannie/paspoor-
ten-en-id-kaarten
• Heb je niet de Belgische of Nederlandse 
nationaliteit, neem dan contact op met de 
ambassade van Groot-Brittannië in België 
of Nederland.

HEB JE IN GROOT-BRITTANNIË EEN 
EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGS- 
KAART NODIG?
Ja. Let op, deze kaart is niet geldig voor 
zorg die is ontvangen in privé-instellingen. 
Je kunt de kaart aanvragen bij je zorgver-
zekeraar, die hem direct en gratis naar je 
verstuurt. De kaart is in alle lidstaten van 
de Europese Unie geldig en persoonsgebon-
den (ieder lid van het gezin heeft zijn eigen 
kaart, ook de kinderen). Het is nog ondui-
delijk wat de mogelijke gevolgen zijn van 
de Brexit. De ziekenhuizen zijn helaas vaak 
overvol en de wachttijden lang.

IS DE INTERNATIONALE 
STUDENTEN KAART GELDIG IN 
GROOT-BRITTANNIË?
Ja. Deze kaart is in de hele wereld het bewijs 
dat je student bent. Hiermee kun je profi-
teren van verschillende voordelen, diensten 
en studententarieven (op vervoer, over-
nachtingen, cultuur, vrijetijdsbestedingen, 
in winkels enzovoort).
Met de kaart heb je ook diverse voordelen 
tijdens het reizen (korting op vliegtickets, 
hotels en jeugdherbergen, verzekeringen, 
simkaarten, autoverhuur …).
België: o  isic.be.
Nederland: o  isicnederland.nl.

VEELGESTELDE  
VRAGEN



14

KAN IK MIJN INTERNATIONALE 
JEUGDHERBERGKAART GEBRUI-
KEN?
Absoluut! Met deze kaart heb je toegang tot 
de vierduizend jeugdherbergen van de keten 
Hostelling International overal ter wereld, in 
meer dan negentig landen. Je bent lid van de 
wereldwijde gemeenschap van reizigers die 
plezier scheppen in nieuwe contacten leg-
gen, elkaars verschillen respecteren en hou-
den van een gezellige sfeer. Voor een verblijf 
in een jeugdherberg geldt geen leeftijds-
grens, lid worden is voldoende.

België
In België moet je, als je in een jeugdher-
berg wilt slapen, lid worden van Vlaamse 
Jeugdherbergen vzw (Beatrijslaan 72, 2050 
Antwerpen T  (03) 232 72 18 :  info@vjh.
be o  jeugdherbergen.be). De prijs van de 
kaart is afhankelijk van je leeftijd.

Nederland
In Nederland kun je je kaart aanvragen bij 
Stayokay informatieservice. Postbus 92076, 

1090 AB Amsterdam T  (020) 55 13 133 
:  info@stayokay.com o  stayokay.com.

WAT IS HET BESTE SEIZOEN OM 
ERHEEN TE GAAN?
In de zomer en de lente, als je zon wilt heb-
ben. Buiten die periodes regent het vaak en 
is er vaak mist, maar er zijn minder toeris-
ten. De prijzen van logies en ferry’s liggen 
dan ook beduidend lager.

IS HET ER DUUR?
Dineren, overnachten, bepaalde musea (na-
tionale musea zijn vaak gratis) en brandstof 
kosten aanzienlijk meer dan bij ons. Een 
biertje is dan weer goedkoper.

WAT IS HET BESTE VERVOERMIDDEL 
OM ERHEEN TE REIZEN?
De Eurostar is de snelste manier om naar 
Zuid-Engeland te reizen. De oversteek van 
het Kanaal duurt dan slechts een halfuurtje. 
Vanuit Brussel duurt de reis slechts 1 uur en 
51  minuten, vanuit Amsterdam komt daar 
nog eens 3  uur bij voor de treinreis naar 

Landschap in Cornwall bij zonsopgang



  15VEELGESTELDE VRAGEN

Brussel. Er zijn haltes in Ashford en Ebb-
sfleet, steden in Kent. De oversteek met een 
ferry duurt langer, maar heeft meer charme 
en is goedkoper als je met je gezin reist. Ten 
slotte bieden enkele budgetmaatschappijen 
goedkope vluchten aan naar bepaalde ste-
den. Het is echter handig om een auto ter 
beschikking te hebben.

WAT IS DE BESTE MANIER OM JE ER 
TE VERPLAATSEN?
De auto blijft het handigste vervoersmiddel 
(let op, je moet wel links rijden). Maar het 
land heeft ook een goed bus- en treinnet-
werk, ook tussen kleinere plaatsen. Voor de 
bus en trein bestaan passes.

WAT IS HET TIJDSVERSCHIL?
Het is het hele jaar door een uur vroeger 
dan in België en Nederland.

WELKE GEZONDHEIDSMAATREGELEN  
MOET JE TREFFEN?
In Engeland komen de bof en mazelen veel 
voor door gebrek aan vaccinatie. Controleer 
of je tegen beide ziektes bent ingeënt. Ver-
geet niet je Europese ziektekostenkaart mee 
te nemen, vraag die minstens twee weken 
voor je vertrek aan bij je verzekeringsmaat-
schappij.

KUN JE ER MET KINDEREN HEEN 
GAAN?
Zeker! Bij plaatsen en bezienswaardighe-
den die leuk zijn voor kinderen hebben we 
het symbool d  gezet. Het land is children 
friendly en je vindt er vooral heel wat gele-
genheden waar je je baby kunt verschonen. 
Houd er wel rekening mee dat jongeren tot 
18  jaar ’s avonds vaak niet in een pub naar 
binnen mogen, ook niet als ze in het gezel-
schap zijn van een volwassene.

KUN JE LOGIES VINDEN ALS JE NIET 
GERESERVEERD HEBT?
Vanaf Pasen is het in toeristische steden 
absoluut noodzakelijk om te reserveren. 
Opgelet, ten tijde van festivals of rugby-
wedstrijden kunnen de prijzen verdubbe-
len. Reserveer vooral op tijd, dan kun je je 
voordeel doen met de beste deals, vooral in 
de hotelketens.

IS HET ETEN ER WERKELIJK ZO 
SLECHT?
Nee, op voorwaarde dat je niet het eerste het 
beste restaurant binnenloopt of voor een 
habbekrats wilt eten. Creatieve eetgelegen-
heden, gastropubs, restaurants met gerech-
ten uit de wereldkeuken (in het bijzonder de 
Aziatische en mediterrane) en biologische 
restaurants zijn de nieuwe trend. En ver-
geet de so British theesalons niet! Engeland 
weet zich voortdurend te vernieuwen en dat 
merk je ook aan wat op je bord ligt.

KUN JE IN ZEE ZWEMMEN?
Waarom niet? Wij zwemmen toch ook in 
zee? Aan de zuidkust vind je prachtige, 
victoriaanse badplaatsen waar je tijdens 
schoolvakanties en in het weekend over de 
hoofden kunt lopen.

Het strand van Brighton
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1 BEWONDER HET 
BRUISENDE CANTERBURY

Zijn statige kathedraal vormt de zetel van de 
anglicaanse kerk. De ommuurde stad in het 
hart van Kent geeft nog steeds een middel-
eeuwse indruk. Canterbury was vele eeuwen 
lang een belangrijke bedevaartplaats met de 
relieken van Thomas Becket. Deze belangrij-
ke culturele en historische stad is Werelderf-
goed. ’s Avonds zorgen jeugdige feestvierders 
binnen de oude muren voor een opperbeste 
sfeer tijdens gezellige concerten, in hippe 
clubs of in de historische pubs. Blz. 99
Goed om te weten: vanuit Calais bereik je Do-
ver gemakkelijk en snel met de ferry, of je 
neemt de Eurostar (Ashford).

2 SLENTER DOOR 
DE MIDDELEEUWSE 

STRAATJES VAN RYE 
Dit lieflijke stadje op een heuvel ligt aan de 
grens van Kent dicht bij Hastings, waar Wil-
lem de Veroveraar in 1066 verwoed strijd le-
verde. Rye is de laatste schakel in de verdedi-
gingsgordel van de ‘Cinque Ports’ die 
Engeland beschermden. Het stadje heeft een 
bewogen geschiedenis die nauw met Frank-
rijk is verbonden, zowel op handels- als oor-
logsgebied. Rye is erin geslaagd zijn middel-
eeuwse karakter te bewaren. In de oude 
straatjes vind je veel antiekwinkels. Blz. 119
Goed om te weten: o  visit1066country.com.

TOPERVARINGEN

1
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Plaatsen opgenomen op de
Werelderfgoedlijst van Unesco
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3 WINKEL EN BEZOEK 
PUBS IN BRIGHTON

Brighton is niet zomaar een victoriaanse 
badplaats, maar eerder een kosmopolitische 
en ruimdenkende mierenhoop. In de hippie-
achtige en uiterst arty wijk North Laine vind 
je van alles wat: kledingwinkeltjes, antiekza-
ken, caféterrassen die een halve straat inne-
men, platenwinkels, kunstgalerieën  … De 
ideale buurt dus om een hapje te eten of even 
te shoppen na je bezoek aan het extravagante 
Royal Pavilion met zijn bonte combinatie van 
Indische, Arabische, Chinese en Hindoe-
staanse stijlen. Het was de verblijfplaats van 
de latere George IV, die de belichaming was 
van het typische Britse dandyisme. Blz. 131

4 DOMPEL JE ONDER IN DE 
WONDERLIJKE WERELD 

VAN THE NEW FOREST
Uitgestrekt heidelandschap met laag kreupel-
hout, ten westen van Southamp ton, dat ge-
deeltelijk nog altijd in feodaal beheer is. Het 
gebied is nog steeds grotendeels in handen 

3
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van de Kroon. Je vindt er allerlei dieren die 
hier in totale vrijheid rondlopen, zelfs op de 
wegen en in de dorpen! Een betoverende plek 
voor wandelaars, ruiters en fietsers. Blz. 186

Goed om te weten: bij mooi weer vind je hier 
geen logies, zelfs niet op een camping. Vergeet 
dus niet vooraf te reserveren.

5 LAAT JE OMSINGELEN 
DOOR EEN KUDDE 

SCHAPEN IN HET DARTMOOR 
NATIONAL PARK
Een uitgestrekt en ongerept heuvelachtig 
heidelandschap bezaaid met rotsachtige uit-
steeksels. Alleen al door zijn grandioze pa-
norama’s rechtvaardigt het op zich al een reis 
naar Engeland. Neem de B  3212, die loopt 
dwars door de heide. De weg is smal en af-
gezoomd met hagen en muurtjes. Je ziet er 
kort gras, heidevelden, pony’s en schapen die 
vrij rondlopen. Prachtig en indrukwekkend! 
Blz. 234
Goed om te weten: de website van het park be-
vat veel informatie o  dartmoor-npa.gov.uk.4

5
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6 DROOM WEG IN DE 
WONDERBAARLIJKE 

JUNGLE VAN HET EDEN 
PROJECT IN SAINT AUSTELL 
Midden in het Engelse heidelandschap. Een 
paradijselijke tuin die thuishoort in een 
science fictionfilm! In een kleiachtige afgrond 
dicht bij Cornwall zijn enorme plastic bollen 
geïnstalleerd (de grootste kassen ter wereld), 
die elk onderdak bieden aan een bepaald 
soort vegetatie. Overal zie je bordjes met 
doordachte uitleg over de verzorging van 
elke soort en de impact die deze op ons dage-
lijkse leven heeft. Ecologisch en geniaal! 
Blz. 273
Goed om te weten: o  edenproject.com.

7 MAAK EEN SPRONG IN 
DE TIJD IN HET 

PREHISTORISCHE 
STONEHENGE
Deze mysterieuze kring van reusachtige ste-
nen uit Wales is nog altijd een archeologisch 
raadsel. Stonehenge werd vanaf 2500 v.Chr. 
opgericht en is Werelderfgoed. Vanwege alle 
problemen die overwonnen moesten wor-
den, is de bouw van Stonehenge te vergelij-
ken met die van de piramides. De echte bete-
kenis ervan heeft altijd al de fantasie 
geprikkeld. Deze plaats is onlangs opnieuw 
ingericht om de vele bezoekers te kunnen 
ontvangen. Blz. 203
Goed om te weten: wil je de drukte vermijden, 
kom dan vroeg en reserveer je ticket via 
o  stonehenge.co.uk.

8 GENIET IN BATH VAN 
WARMWATERBRONNEN 

IN DE ROMEINSE THERMEN
Dit stadje is provinciaal, ruim, prachtig in 
terrassen tegen een groene heuvel aange-
bouwd en een bijzonder populair uitstapje 
vanuit de hoofdstad. Bath is een stad op 
mensenmaat die geniet van bescherming 
door Unesco en die door haar parken en tui-

6


