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9 dagen / 8 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

16 mei 20 € 1829

29 augustus 20 € 1844

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer belemmerd kustzicht € 370

Eenpersoonskamer Kustzicht € 500

Kamer kustzicht (The Headland) € 95

Kamer zeezicht (The Headland) € 145

Opstapplaatsen: thuis (definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Taunton 
We worden thuis opgehaald en vertrekken vanuit E40 Esso Drongen. In Calais schepen we in voor de overtocht naar Dover. Vrij middagmaal. Verder via 
snelwegen voor een rit richting West Country. We bezoeken de landschapstuin van Stourhead. Meer dan 40 jaar werd besteed aan de aanleg van deze 
internationaal befaamde tuin. In Taunton overnachten we in het ****Castle Hotel. 

Dag 2 • Taunton - Dartmoor - Polperro - Newquay
In het Dartmoor Nationaal Park wandelen we naar Haytor Rocks, een granietrots. In de buurt bezoeken we Widecombe in the Moor, het meest typische 
Dartmoor dorp met zijn ‘Cathedral of the Moor’. Vrij middagmaal. Polperro is het vissersplaatsje bij uitstek van Cornwall. Vervolgens in Newquay, de meest 
populaire badplaats van Cornwall, installatie in het ****Headland hotel. 

Dag 3 • Lost Gardens of Heligan - Lanhydrock House 
Na het ontbijt bezoeken we de Lost Gardens of Heligan, een magnifieke lusthof en subtropische tuin. Vrij middagmaal. Mevagissey is een populair 
vissershaventje met nauwe steegjes waar we genieten van de volkse en kleurrijke sfeer. Lanhydrock House, een fascinerend 19e eeuws huis, is een must. 
Vijftig informeel ingerichte kamers geven ons een uniek beeld van het leven up- en downstairs in een Victoriaans landhuis van een welvarende familie.

Dag 4 • Penwith Peninsula - Minack Theatre - St. Ives 
St Ives is de populairste plaats op Penwith. Door de overvloed aan licht waarin het plaatsje baadt, is het een aantrekkingspool voor kunstenaars geworden.  
Vrij middagmaal. Het gebied rond Lands End is het meest westelijke van Engeland. We bezoeken er het iconische granieten Minack openluchttheater. 

Dag 5 • Trebah Garden - The Lizard - St. Michaels Mount 
Trebah is een oude magische ‘Cornish garden’ met een privéstrand aan de monding van de Helford rivier. Vrij middagmaal. Op The Lizard wandelen we naar 
Lizard Point, het zuidelijkste punt van Engeland. Een alternatief voor goede stappers is een wandeling naar het ‘Poldark’ kustlandschap van Kynance Cove, 
een onvergetelijke ervaring. In Marazion genieten we van het uitzicht op St. Michael’s Mount, de parel aan de kroon van Cornwall. Bij laagtij is er gelegenheid 
om de overstap te maken naar het haventje op het halfeiland ofwel is er een fotostop bij hoogtij. 

Dag 6 • Newquay - Tintagel - Barnstaple 
Eén van de mooiste kustroutes in Cornwall brengt ons naar het woeste kustlandschap van Bedruthan Steps. Aansluitend bezoeken we Tintagel de iconische 
geboorteplaats van King Arthur. Een nieuw aangelegde en spectaculaire voetgangersbrug maakt een bezoek aan Tintagel Castle nu minder vermoeiend. 
Vrij middagmaal. Boscastle is mooi gelegen aan een S-vormige zeearm. We rijden naar Devon en de bloemenstad Barnstaple om in te checken in het 
****Imperial hotel.  

Dag 7* • Clovelly - RHS Rosemoor Gardens 
Voor de middag vertoeven we in Appledore, een bloemrijk vissersplaatsje met pastelkleurige cottages. Clovelly is een dorp als een waterval dat zich 
vastklampt aan de steile kust. De tijd lijkt er al 200 jaar stil te staan. Vrij middagmaal. De RHS Rosemoor Garden met een uitbundige beplanting is een 
betoverende tuin voor alle seizoenen.  
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 8 • Barnstaple - Exmoor Nationaal Park - Dunster - Taunton 
Lynmouth aan zee is door de ingenieuze Cliff Railway verbonden met haar tweelingstad Lynton, waardoor we een panoramische kustwandeling kunnen 
maken naar de Valley of Rocks en Castle Rock. Vrij middagmaal. Via de kustweg bereiken we het fotogenieke Porlock dat volledig ingesloten is door de 
heuvels van Exmoor. Terug in Somerset verkennen we het middeleeuwse stadje Dunster, dat oogt als een historisch decor in een filmset. Qua sfeer 
Engeland ten voeten uit! Daarna gaat het naar Taunton voor installatie in het ****Castle hotel.

Dag 9 • Taunton - Stourhead - België 
Als afsluiter bezoeken we Castle Combe, een Cotswold dorp dat ooit uitgeroepen werd tot mooiste van Engeland. Vrij middagmaal in een wegrestaurant. 
Terug met de ferry van Dover naar Calais en nadien naar België.

HOTELS****
THE HEADLAND HOTEL AND SPA NEWQUAY ****
Ligging: dit stijlvolle Victoriaanse hotel ligt vlakbij Newquay, de meest 
populaire badplaats van Cornwall, en wordt langs drie zijden omringd door de
zee. Mooie uitzichten over het beroemde surfstrand Fistral Beach maken het 
plaatje volledig. Tot de faciliteiten behoren binnen- en buitenzwembad (het 
buitenbad is alleen in de zomermaanden geopend).
Uitrusting: de kamers met kustzicht in The Headland zijn voorzien van gratis 
WIFI en satelliet-tv. Ze beschikken over een gezellige zithoek, een bureau en 
een moderne badkamer met gratis toiletartikelen. Er is keuze tussen kamers 
met belemmerd kustzicht, kustzicht en zeezicht.
Maaltijden: elke ochtend wordt er een volledig Engels ontbijt geserveerd. Het 
restaurant is bekroond met een AA-rozet en biedt een uitstekend 3-gangen 
menu als avondmaal.

INBEGREPEN
• Transfer van bij u thuis heen en terug
• Vervoer met een ***** ROYAL CLASS autocar
• Overtocht met P&O Ferries: Calais-Dover-Calais
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem de 9e dag het ontbijt
• Uitstappen zoals beschreven 
• Toegangen: Stourhead, Lost Gardens of Heligan, Lanhydrock House, Minack 

Theatre (inclusief shuttle van parking naar theater), Trebah Gardens, Tintagel 
Castle, Clovelly, RHS Rosemoor Garden, Cliff Railway Lynmouth-Lynton. 

• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

VREEMDE MUNT
• Britse pond

PRAKTISCHE INFORMATIE 
• Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven
• Elektriciteit: 220V, best een wereldadapter meenemen

DE KUSTEN VAN 
CORNWALL & DEVON
Groot-Brittannië
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