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Dag 1. Aankomst in Dover of Folkestone. 
Met eigen wagen aankomst in Dover (P&O Ferries) of Folkestone (Euro-
tunnel/Le Shuttle), vanwaar u onmiddellijk westwaarts de kustroute 
A259 kan rijden richting Brighton ofwel via de ring rond London. 
Brighton is een buitenbeetje aan de Engelse zuidkust. Heel mondain (heel 
wat bekende Londenaars noemen het London-on-Sea), maar anderzijds 
toch ook heel populair bij het grote publiek. Mooi lang strand, veel 
activiteite n, tal van gezellige restaurants en pubs, The Royal Pavilion en 
de Brighton Pier (ex-Palace Pier) natuurlijk! 
Overnachting in Brighton of omgeving. 
Dag 2. Stonehenge - Salisbury.  
Na het ontbijt, verder westwaarts langs de A259 met misschien een stop 
in Portsmouth waar u de oude schepen kan bezoeken (The Warrior, 
Victor y, …) in de marinebasis.  
Verder naar Salisbury. In de omgeving ligt Stonehenge, een unieke 
prehistorisc h Wereld Erfgoedsite. Het meer dan 5.000 jaar oude mysterie 
is nog steeds niet opgelost. 
Nadien naar Wardour Castle, gebouwd in de 14de eeuw door John Lord 
Lovel als luxueuze maar toch versterkte residentie. Tegenwoordig een 
ruïne, gelegen in een mooie tuinen naast een meer. 
Uw reis loopt verder door de Wiltshire platteland met vele toffe dorpjes. 
In de namiddag Is Montacute House een bezoekje waard. 
Rij verder naar Plymouth, waar overnachting. 
Dag 3. Torquay. 
Vandaag rit langs de mooie kustlijn van de Engelse Rivièra naar Torquay. 
In Victoriaanse tijden dé topbestemming in Engeland! Prachtige stranden, 
mooie baaien, gezellige wandelpromenade en fantastische zichten langs 
de 60km lange Lyme Bay tot Portland Bill. 
Overnachting in Plymouth of omgeving. 
Dag 4. Dartmoor. 
Bezoek het mooie Castle Drogo. Het is uit graniet en werd in de 20ste 
eeuw gebouwd, omgeven door prachtige tuinen. 
Vandaag verder in Dartmoor, het land van “The Hound of Baskerville”. 
Dartmoor is zowat het laatste onbewoonde stukje in Engeland. Ontdek 
er de wilde Dartmoor pony’s, valleien vol bossen en talloze moerassen 
en venen. Uw eerste stop hier is Buckland-in-the-Moor, een van de 
meest pittoreske granieten dorpjes in Dartmoor. Vervolgens naar 
Grimspoun d, een site uit het Bronzen tijdperk, en een stop aan Becky Falls. 
Overnachting in Plymouth of omgeving. 
Dag 5. Tintagel Castle, Pencarrow & Padstow. 
Deze ochtend verder naar Cornwall. Bezoek Cotehele, een mooi Tudor 
huis vol antiek. De prachtige tuinen trekken bezoekers van over hele    
wereld aan. 

Vervolgens het magische Tintagel kasteel, volgens de legend e, de 
geboorte plaats van Koning Arthur en ook gekend als huis van Merlijn, 
de tovenaar. Tintagel is een van de meest inspirerende en romantische 
plekjes in Groot-Brittannië. 
Verder naar Pencarrow, huis van de Molesworth-St.Aubyn familie. Dit 
is zéker geen museum, maar een écht levendig huis waar speelgoed van 
de kleinkinderen kan rondslingeren, zoals bij u misschien ook wel eens 
kan voorvallen. Deze prachtige residentie is dan ook nog steeds bewoond. 
Na lunch, rijden we verder naar het pittoreske vissersdorpje Padstow. 
Hier moet u zeker de lokale delicatesse proeven, een Cornish ijsje. 
Overnachting in Penzance/Falmouth regio. 
Dag 6. St. Ives en St. Michael’s Mount. 
Na het ontbijt, een rit naar St. Ives een oud vissersdorp met smalle 
steegje s en gezellige, lekkere visrestaurants. Heel wat artiesten toeven 
hier en heel wat kunstgaleries zijn te bezoeken alsook de prestigieuze 
Tate Gallery. Geniet hier zeker van de lekkere dagverse zeevruchten of 
een traditionele Fish & Chips. 
Na Lunch, verder naar St. Michael’s Mount, waar volgens de legende 
de aartsengel Michael verscheen. Dit rotsachtige woeste eiland heeft 
een middeleeuws kasteel en een kerk die bij laag tij te voet kunnen bereikt 
worden. 
Overnachting in Penzance/Falmouth regio. 
Dag 7. De Trebah Tuinen en St. Mawes. 
Deze ochtend start met een bezoek aan de Trebah Tuinen. Prachtige 
watervalle n, exotische tuinen, een privaat strandje aan de Helford rivier, 
meer dan 100 jaar oude rododendrons, … 
Nadien naar het gezellige vissersdorp St. Mawes, waar lunch. Hier vindt 
u ook St. Mawes Castle, een prachtig voorbeeld van Tudor militaire 
architectuu r, gebouwd door Koning Henry VIII. 
We rijden verder door naar het pittoreske Newquay. 
Overnachting in Penzance/Falmouth. 
Dag 8. Cornwall - Devon (Bideford, Barnstaple). 
We verlaten Cornwall en rijden noordwaarts langs de mooie kustlijn met 
stop in Newquay. Verder duiken we nogmaals de geschiedenis in met 
de legende van Koning Arthur, zijn kasteel en de kusten die zoveel 
schrijver s geïnspireerd hebben. 
Eens voorbij Bude komt u aan in noord Devon. Maak zéker een stop in 
Clovelly, waar destijds de verslagen Spaanse Armada aanspoelde en er 
een rovernest maakte. Daarna verder langs de mooie kustlijn met uit-
gestrekte stranden tot Bideford en Barnstaple. 
Breng ook een bezoekje aan Westward Ho!, Hartland Point en het         
gezellige dorpje Appledore. 
Overnachting in Bideford of Barnstaple.

11-daagse zuidelijk Engeland, Devon en Cornwall 
 
Deze 11-daagse rondrit met eigen wagen leidt u door prachtige natuurgebieden in het zuidwesten van Engeland. 
Vroeger een totaal onbekend gebied, maar tegenwoordig klinken namen als Stonehenge, Torquay, St. Ives en 
Tintagel wel heel bekend in de oren. Ook het minder gekende noordelijke deel van Devon, met hoogtepunten als 
Clovelly, Bideford en Barnstaple, werd opgenomen in deze mooie natuur-rondreis.
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Dag 9. Exmoor National Park. 
Na het ontbijt heeft u de kans een van de mooiste Nationale Parken in 
Engeland te ontdekken: Exmoor National Park. Prachtige ongerepte na-
tuur met veel woeste heidegronden en kabbelende beekjes. Misschien 
wenst u wel deel te nemen aan een heuse Exmoor Safari? 
Deze streek is ook gekend bij de liefhebbers van lekker eten, vooral 
schaaldieren aan de kusten. U kan er een Seafront Dining Adventure 
boeken of ga de bekende Porlock Bay oesters proeven in Locanda on 
the Weir, een prachtig hotel/restaurant aan een idyllische kade in het 15de 
eeuwse haventje. 
Overnachting in Bideford of Barstaple. 
Dag 10. Somerset - Southampton/Portsmouth. 
Vandaag rijden we doorheen Somerset richting Southampton/ Portsm-
outh, een streek gekend voor de cider productie. Doe de tour van Burrow 
Hill Cider langs de vele boerderijen die cider maken. Proeven hoort hier 
uiteraard bij. Verder richting Southampton kan u Uppark House & Gar-
dens bezoeken, hoog in de South Downs. 
Overnachting in Southampton/Portsmouth regio. 
Dag 11. Afscheid van deze mooie route. 
Na het ontbijt, verder langs de zuidkust van Engeland, richting Dover 
waar overtocht naar Calais.

In onderstaande prijzen is begrepen: 
• 10 nachten in gekozen type accommodatie,  

dubbel of twin of single mits supplement 
• 10 x Engels ontbijt 
• Lokale taksen en Belgische BTW 
 
Niet inbegrepen: 
• Transport naar/van Engeland + eventuele huurwagen 
• Inkomgelden en excursies 
• Middagmalen, avondmalen en dranken 
• Persoonlijke uitgaven 
• Verzekeringen

2021 Verblijf in B&B  Verblijf in hotel 3*  Verblijf in hotel 4* 
maart € 625 € 885 € 1.010 
april € 625 € 955 € 1.085 
mei € 625 € 1.025 € 1.100 
juni € 625 € 1.035 € 1.155 
juli € 625 € 1.085 € 1.205 
augustus € 625 € 1.085 € 1.245 
september € 625 € 995 € 1.155 
oktober € 625 € 910 € 1.030 
november € 625 € 890 € 1.015 
Supplement single € 280 € 430 € 655 

Bovenstaande prijzen zijn per persoon, per nacht in dubbele kamer, Engels ontbijt inclusief 
Kind: tot 4 j gratis. Vanaf 4 j tot 13 j: 50% korting. Vanaf 13 j: tarief volwassene 

Zuidelijk Engeland, DEVON & CORNWALL 
Een 11-daagse Self Drive Tour
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Engeland te ontdekken: Exmoor National Park. Prachtige ongerepte na-
tuur met veel woeste heidegronden en kabbelende beekjes. Misschien 
wenst u wel deel te nemen aan een heuse Exmoor Safari? 
Deze streek is ook gekend bij de liefhebbers van lekker eten, vooral 
schaaldieren aan de kusten. U kan er een Seafront Dining Adventure 
boeken of ga de bekende Porlock Bay oesters proeven in Locanda on 
the Weir, een prachtig hotel/restaurant aan een idyllische kade in het 15de 
eeuwse haventje. 
Overnachting in Bideford of Barstaple. 
Dag 10. Somerset - Southampton/Portsmouth. 
Vandaag rijden we doorheen Somerset richting Southampton/ Portsm-
outh, een streek gekend voor de cider productie. Doe de tour van Burrow 
Hill Cider langs de vele boerderijen die cider maken. Proeven hoort hier 
uiteraard bij. Verder richting Southampton kan u Uppark House & Gar-
dens bezoeken, hoog in de South Downs. 
Overnachting in Southampton/Portsmouth regio. 
Dag 11. Afscheid van deze mooie route. 
Na het ontbijt, verder langs de zuidkust van Engeland, richting Dover 
waar overtocht naar Calais.

Voorbeelden van hotels die voorzien worden in deze tour 
Locatie Hotels 3* Hotels 4* 

Brighton 
en omgeving 

Brighton Hotel, 
Travelodge Brighton 

Seafront Hotel, 
Albany Lions Hotel, 
Shore View Hotel, 
 The View Hotel 
of gelijkwaardig 

Jury’s Inn Brighton, 
Hilton Brighton Metropole, 

Holiday Inn Brighton Seafront, 
Jury’s Inn Brighton Waterfront, 

Mercure Brighton Seafront 

Plymouth/Torquay 
regio 

Collaven Manor Hotel 
 BW Gipsy Hill, 

BW Hotel Gleneagles 
Torquay, Cavendish Hotel, 

Corbyn Head Hotel, 
Premier Inn Torquay 

of gelijkwaardig 

Jury’s Inn Plymouth, 
The Imperial Plymouth, 
The Imperial Torquay 

of gelijkwaardig 

Falmouth/Penzance 
regio 

Penmorvah Manor, 
Wellington Hotel Penzance, 

The Falmouth Hotel, 
Housel Bay 

of gelijkwaardig 

Budock Vean Hotel, 
St. Michaels Hotel, 

The Royal Duchy Hotel, 
The Oceanic Hotel 
of gelijkwaardig 

Barnstaple/Bideford 
regio 

The Royal & Fortescue, 
Hoops Country Inn of 

gelijkwaardig 

Yeo Dale Hotel, 
Sauton Sands Hotel, 
The Imperial Hotel, 

Kentisbury Grange Hotel, 
Woodford Bridge Country Club 

of gelijkwaardig 
Southampton/ 
Portsmouth 
regio 

BW Chilworth Manor Hotel, 
Holiday Inn Southampton, 

BW Royal Beach Hotel 
of gelijkwaardig 

Doubletree by Hilton 
Southampton, 

Botleigh Grange Hotel & Spa, 
Macdonald Botley Park 

Hotel & Spa, 
Mercure Southampton Dolphin 
Hotel, Jury’s Inn Southampton 

of gelijkwaardig 
Beperkte beschikbaarheid in volgende periodes: 

Cornwall: 11.06 - 13.06 en 11.08 - 15.08 
Southampton: 02.09 - 05.09.2021 


