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1. The West Midlands
Severn Valley Railway bij Kidderminster: met de (stoom) trein een prachtige rit es.
Je kunt vanaf de tussenstationnetjes ook mooi wandelen langs de rivier en je ziet
tijdens de rit de dieren lopen van het West Midlands Safari Park.
http://www.svr.co.uk/Default.aspx
West Midlands Safari Park, vlak bij Kidderminster, waar je in je eigen auto zo vaak
je wilt mag rondrijden, maar je kunt ook met een bus en gids. Daarna kun je heerlijk
rondlopen bij allerlei verschillende dieren en kijken of helpen bij het voeren. Vind je
het heel erg leuk, dan mag je tijdens je vakantie nog een keertje gratis terugkomen.
http://www.wmsp.co.uk/index.php
Kenilworth Castle is een groot kasteel waar heel veel te zien en te doen is. Hier
woonde koningin Elizabeth I en ontmoette ze vaak Robert Dudley, waar ze gek op
was maar niet mee trouwde. Je kunt over de muren lopen, er zijn kinder 'oortjes' en
bladen met opdrachten. http://www.english-heritage.org.uk/publications/step-insidekenilworth-castle/kenilworthcastle.pdf
Ironbridge Birthplace of Industry: op deze plek aan de rivier de Severn is veel te
beleven: je ruikt en ziet hoe het leven 100 jaar geleden was, je gaat met een helm op
de tunnel in, je wekt zelf energie op met water, er zijn demonstraties pottenbakken en
bezoek de verlaten fabriek. http://www.ironbridge.org.uk/our-attractions/
Een hele bijzondere belevenis is Cadbury World in de buurt van Birmingham, waar
je allerlei avonturen beleeft die met chocolade te maken hebben: in de jungle, in
straatjes, tijdens ritjes, 4D bioscoop, demonstratie chocola versieren en je mag ook
proeven! http://www.cadburyworld.co.uk/enjoy

Wil je ontdekken hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze werken? Dat kan in Thinktank
Science Museum in Birmingham. Je kunt de grappigste, moeilijkste, vieste, engste
experimentjes doen. Er is ook een Planetarium en 3D bioscoop.
http://www.thinktank.ac/landing.asp?section=24&sectionTitle=Thinktank
In Birmingham vind je ook het National Motorcycle Museum met meer dan 600
verschillende motoren van hele oude tot behoorlijke nieuwe.
http://www.nationalmotorcyclemuseum.co.uk/museum/history.php
Net buiten Birmingham is de Botanische Tuin met een hele grote tuin en speeltuin
en 4 grote glazen kassen: tropische, subtropische, woestijn en middellandse zee
planten en er is een vlinderkas. http://www.birminghambotanicalgardens.org.uk/
Ben je toevallig op zaterdag in Birmingham en wil je wel eens karten? Birmingham
Wheels Karting Centre is dan speciaal open voor kinderen vanaf 8 jaar.
http://www.grandprixkarting.co.uk/juniors/individuals-8-years+.php
Een soort Apenheul: Monkey Forest bij Trentham. Op een vrij groot gebied leven
140 makaak apen, de enige apen zonder staart. Je komt hen overal tegen tijdens je
wandeling door het bos, want ze zitten niet in kooien. http://www.trentham-monkeyforest.com/kids.php?id_cat=4
Black Country Living Museum in Dudley ligt midden in het gebied waar de
Industriële revolutie in Engeland begon. Het is een heel groot openlucht museum,
waar je de mijn in kunt, in een oude tram kunt rijden, heel veel oude ambachten kunt
zien en 50 huisjes en winkeltjes uit die tijd kunt bezoeken.
http://www.bclm.co.uk/visiting.htm
In Saltwells Local Nature Reserve vlak bij Dudley laat men de natuur heerlijk zijn
gang gaan op de plek waar vroeger een mijn was. Er zijn spectaculaire rotsen, er
leven heel veel verschillende vlinders en er groeien wilde orchideeën. Gratis.
http://www.dudley.gov.uk/resident/environment/countryside/nature-reserves/saltwellslocal-nature-reserve-/
Met Dudley Canal Trust Trips vaar je in de boot door tunnels en kom je in grotten.
http://www.dudleycanaltrust.org.uk/gallery/
Een ritje met een stoom of dieseltrein en kijken in het museum kan bij Chasewater
Railway. http://www.chasewaterrailway.co.uk/galleries/
Beaconfield Park in Lichfield is een heerlijke plek om te spelen in de 2 verschillende
speeltuinen, te voetballen, te skaten en te wandelen. Gratis. Tegen een kleine
betaling kun je ook mini golfen, bootje varen, op een ezel rijden en in mini auto's
rijden. http://lichfieldhistoricparks.co.uk/beacon-park/for-younger-visitors/
Kingsbury Waterpark in Sutton Coldfield vlakbij Birmingham is een geweldig, heel
groot park met 15 meertjes. Je kunt er wandelen, fietsen, paardrijden, een ritje op
een ezel maken, vissen, bootje varen, opdrachten met een kompas doen, picknicken,
er is een kinderboerderij, er rijdt een treintje en er zijn nog meer activiteiten. Je

betaalt alleen voor het parkeren van de auto en toegang is gratis.
http://countryparks.warwickshire.gov.uk/country-parks/kingsbury-water-park/
In Stourbridge werd vroeger glas gemaakt en alles werd over het kanaal vervoerd.
Je kunt nu een wandeling met de mooie naam The Chrystal Canal maken waarbij je
de overblijfselen van de oude fabrieken ziet en ook een museum over glas kunt
bezoeken waar artiesten vaak met glas werken. Gratis
file:///C:/TravellingWELL.nl/Jippie/Stourbridge%20Canal%20walk%20%20written%20guide.pdf
Warwick Castle werd 1100 jaar geleden al gebouwd en was een ontzettend
belangrijk kasteel. Nu is het een hele grote attractie met bijna te veel activiteiten om
op te noemen. Zorg dat je er lekker vroeg bent, anders heb je geen tijd genoeg.
https://www.warwick-castle.com/explore/explore-the-warwick-castle-map.aspx
In het Worcester Woods Country Park is een bezoekerscentrum met heel veel
informatie, je kunt geocachen, er is een cafetaria, speeltuin tot 13 jaar en 2
wandelingetjes door het bos of door de wei. Gratis
ww.worcestershire.gov.uk/cms/pdf/W%20Woods%20Guide.pdf

2.The East Midlands
Matlock Farm bij het Peak District heeft heel veel boerderij dieren, maar ook lama's,
pauwen, alpaca's en meerkatten. Als er jonge dieren zijn mag je helpen bij het
voeren. Er is een speeltuin bij en een kleine kart baan.

http://www.peakdistrictonline.co.uk/peak-district-activities-matlock-farm-park-matlocki7376.html
In Crich Tramway Village heeft de tijd stilgestaan. Een straatje met winkeltjes en
restaurantjes, je rijdt in een ouderwetse tram, er is een tentoonstelling van
verschillende trams, je kunt kijken in de werkplaats en er is een speeltuin
http://www.tramway.co.uk/attractions/tram-rides
Niet rijden op een lama, maar wandelen met een lama. Dat kan op Catanger Farm in
Abthorpe. Na uitleg en kennismaking met je lama wandel je in de omgeving van de
boerderij of verder weg door de bossen en velden en de lama draagt je rugzak!
http://www.llamatrekking.co.uk/
Denk je dat je misschien wel geschikt bent om een astronaut te worden? Test het in
National Space Centre in Leicester tijdens je bezoek. Maak een wandeling op de
maan, ontdek hoe je moet plassen in de ruimte, bekijk meteorieten, er is eindeloos
veel te zien en te doen. http://www.spacecentre.co.uk/
Het Peak District is een schitterend bergachtig gebied en er zijn prachtige
fietsroutes. Een ervan is de Monsal Trail, die heen en terug ong. 26 km. is. Je fietst
langs de rivier, langs miljoenen jaren oude rotsen en ziet fabriekjes waar vroeger met
katoen gewerkt werd. Gratis. Je kunt in Buxton ook fietsen huren. Niet gratis.
http://www.peakdistrict.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0011/125579/monsal-trailleaflet.pdf
Hoog boven Castleton ligt de ruïne van Peverill Castle uit de 12e eeuw. Na de klim
fantastisch uitzicht en er is een tentoonstelling. Kun jij de toiletten vinden?
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/peveril-castle/
Ook bij Castleton is de Treak Cliff Cavern. Je gaat met de gids de grot in en ziet
prachtige blauw-gele stenen, stalactieten, stalagmieten en fossielen.
http://www.bluejohnstone.com/about-us-c30.html
Je kunt vanuit Castleton een bergwandeling maken: The shivering mountain (de
griezelige, sidderende berg) van ong. 10 km. of nog iets langer 12 km. Je loopt over
de kam van de berg. Gratis
http://mediafiles.thedms.co.uk/Publication/DS/cms/pdf/Route_6.pdf
In Abington Museum in Northampton zijn heel veel verschillende tentoonstellingen
te zien. Heel apart is de schoenententoonstelling waar meer dan 12.000 schoenen
vanaf de Egyptenaren tot nu te zien zijn. Gratis.
http://www.northampton.gov.uk/museumcollections
Met zijn allen een rondje Lasergame spelen om te zien wie de beste is? Het kan in
Laser Maze Wellingsborough. Iedere dag open en op za en zo tussen 12.00 en
14.00 alleen voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. http://lasermaze.co.uk/
Sywell Aerodrome is een klein vliegveld met een museum, waar naast echte
vliegtuigen allerlei spullen te zien zijn die met vliegtuigen te maken hebben. Ze zijn

alleen in het weekend open. Gratis. http://www.sywellaerodrome.co.uk/museumexhibits-vampire.php
Vogels in alle soorten, maten en kleuren kun je zien in Tropical Birdland in Desford.
Er is ook een grote speeltuin. http://www.tropicalbirdland.com/index.php/things-to-do
Charnwood Museum heeft tentoonstellingen over de natuur, de industrie en het
leven in deze buurt. Je kunt zelf proefjes doen en er worden vaak activiteiten
georganiseerd. Gratis.
http://www.leics.gov.uk/index/leisure_tourism/museums/charnwoodmuseum/charnwo
od_museum_exhibitions/charnwoodmuseum_exhibitions_perm.htm
Een hele dag vermaak in Waterpark Twinlakes in Melton Mowbray: een gigantisch
zwembad met allerlei glijbanen en andere apparaten, maar ook kermisattracties, een
kinderboerderij, insecten en roofvogels. http://www.twinlakespark.co.uk/
In Salsey Forest bij Northampton kun je fietsen en wandelen, maar er is ook de Tree
Top Way: een pad hoog boven de grond tussen de boomtoppen en een uitzichtpunt
op 20 m. hoogte. Gratis. http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-8h6ltr. Wil je een
echt avontuur van ong. 3 uur, dan kun je het Ninja klim en klauter parcours in de
touwen doen, naar beneden suizen aan een kabel en een vrije val van 18 m. maken.
Niet gratis. http://www.treeninja.co.uk/
Een prachtige rit met een stoomtrein van The Battlefield Line tussen Shackerstone
en Shenton http://www.battlefieldline.co.uk/seeanddo.html
Vlakbij het station van de stoomtrein ligt in het dorpje Nuneaton The Bosworth
Heritage Centre waar een grote veldslag plaatsvond tussen het leger van koning
Richard III en zijn tegenstander Henri Tudor en Richard III gedood werd. Je kunt
allerlei interactieve spelen doen en zo de veldslag volgen, zien wat de archeologen
allemaal gevonden hebben, de slag wordt vaak nagespeeld en je kunt over het
slagveld lopen met 'oortjes' op. http://www.bosworthbattlefield.com/welcome/visit
In het dorpje Wistow is ieder jaar een Maize Maze (doolhof van maïsplanten). Het
hele pad is ong. 4.5 km. en je moet proberen om onderweg de 12 plekken van de
quiz te vinden. Wil je eerst wat oefenen, dan kun je dat doen in Activity Funyard met
kleinere doolhoven, puzzels, opdrachten etc. En buiten zijn er ook nog andere
activiteiten. http://www.wistow.com/maze.asp
The Workhouse in Southwell laat het leven zien van de arme mensen, die hier
vroeger moesten werken. Voor kinderen zijn er speciale gidsjes waarin een kat en
een muis het verhaal vertellen. Je kunt op een leitje schrijven, een matras van stro
proberen, je verkleden als een pauper, ruiken aan de 'vieze' zeep waarmee ze zich
moesten wassen en overal kom je gidsen tegen in speciale kleding.
http://www.nationaltrust.org.uk/workhouse-southwell/things-to-see-and-do/forfamilies/
Nottinghamshire is het gebied waar Robin Hood zijn avonturen beleefde met o.a.
Friar Tucker en Maid Marian. Er is een rondrit van ong. 150 km. waar je bij heel veel

Robin Hood plekken komt. http://www.experiencenottinghamshire.com/robinhood/robin-hood-trail

3.North West
In Legoland Discovery Centre in Manchester kun je de hoogste toren bouwen en
dan testen of hij een aardbeving kan weerstaan, lasergamen, racen, testen, naar de
fabriek, het oerwoud in en oefenen als brandweerman/vrouw.
http://www.legolanddiscoverycentre.co.uk/manchester/
Wil je binnen een maand ook naar Manchester Sea Life, dat naast het Discovery
Centre ligt, dan koop je een combinatie kaartje.

In Sea Life Centre in Manchester zijn alle dieren te zien, die in het water leven:
octopus, haaien, zeepaardjes, schildpadden, krabben en kwallen, maar je krijgt ook
een duikles van 1 uur waarna je 10 minuten onder water mag lopen tussen de
dieren. http://www.visitsealife.com/manchester/seatrek/
Chester Zoo heeft ong. 14000 dieren waarvan heel veel een bedreigde diersoort
zijn. Alle 'gewone' dierentuin dieren zijn er te zien, maar ook Afrikaanse honden,
spiesbokken, bijzondere antilopen en de dwerg mongoeste (ken je die?). In 2015
komt er ook een stuk bij met allerlei Aziatische eilanden, waar je met een boot
doorvaart. http://www.chesterzoo.org/animals
Het stadje Chester zelf heeft prachtige vakwerkhuizen. De buitenkant is wit, maar
dan bedekt met allemaal mooie patronen in zwart. Je kunt ook helemaal om het
centrum lopen over de stadsmuren en halverwege een boottochtje maken of bij
Romeinse opgravingen gaan kijken. http://www.visitchester.com/things-to-do
Alderley Edge in Nether Alderley is een terrein van de National Trust, waar je een
Orienteering Map kunt kopen voor £1.00 bij het kantoor bij de parkeerplaats en dan
moet je met behulp van de kaart de juiste plekken tijdens een wandeling vinden.
http://www.nationaltrust.org.uk/fell-foot-park/things-to-see-and-do/article1355772534634/
Je kunt hier ook de Bickerton Hill wandeling doen. Over de rand van de hoge
heuvels en langs Maiden Castle Hillfort dat al in de IJzertijd bestond. Gratis.
http://www.nationaltrust.org.uk/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1349124739560&ssbinary
=true
Qarrybank in Styal is een grote fabriek van vroeger, waar de arbeiders ook woonden
en de kinderen naar school gingen. Je komt in de school, ziet hoe hard de mensen
moesten werken om van katoen lappen stof te maken, wordt bijna doof van het
lawaai in de fabriek en het ontzettende grote rad van de watermolen werkt nog echt.
http://www.nationaltrust.org.uk/quarry-bank/things-to-see-and-do/
Little Moreton Hall in Congleton is een landhuis uit de tijd van Hendrik VIII (die met
de zes vrouwen) en is een prachtig vakwerkhuis. Je kunt er altijd leuke dingen doen:
spinnen, weven, met een ganzenveer schrijven of iets compleet anders.
//www.nationaltrust.org.uk/little-moreton-hall/things-to-see-and-do/
Merseyside Maritime Museum in Liverpool is een prachtig museum voor jong en
oud. Er zijn modellen van allerlei schepen, allerlei voorwerpen die met de
scheepvaart te maken hebben en je kunt allerlei knoppen bedienen. Gratis.
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/highlights/
Echte voetbalfans willen natuurlijk naar Anfield Stadium in Liverpool en dat kan,
want ze geven rondleidingen en in het museum zie je hun bekers, lintjes,
kledingstukken en heel veel foto's. http://www.liverpoolfc.com/history/tour-andmuseum/home

Heel veel energie over? Dan moet je naar Aerial Extreme in Liverpool met 60
verschillende obstakels die je via touwen kunt beklimmen. Intussen hoor je het
grommen van de leeuwen en tijgers van het Safari Park vlakbij. Je mag daar met je
kaartje van Extreme gratis in. Willen jullie liever per auto in het Safari Park, dan
betaal je de helft van de normale prijs met je kaartje van Extreme.
http://www.aerialextreme.co.uk/courses/liverpool/
Een boottochtje in Liverpool op de Mersey duurt 50 minuten en kan ook
gecombineerd worden met een bezoek aan Spaceport, waar alles met de ruimte te
maken heeft, met Doctor Who en robots, maar er is ook een Planetarium.
http://www.spaceport.org.uk/experience/Pages/observatory.aspx. Je kunt een
boottochtje ook combineren met U-Boat Story waar je het leven inloopt van de
bemanning van een Duitse onderzeeboot. http://www.uboatstory.co.uk/exhibition/Pages/default.aspx
Kinderen tot ong. 10 jaar vinden Underwater Street in Liverpool heel leuk. Er zijn
verschillende Zones, waarin je steeds iets anders kunt doen: knutselen, ontwerpen,
experimenteren, bouwen, klimmen en ruiken en voelen.
http://www.underwaterstreet.com/zones/imagination-village.html
Op Tam O' Shanter Urban Farm in Bidston kun je met heel veel boerderij en
kinderboerderij dieren kennismaken. In de zomervakantie zijn er ook vaak
knutseldagen met natuurlijk materiaal. Er staat een prachtig gerestaureerd huisje van
300 jaar oud. Gratis. http://www.tamoshanterfarm.org.uk/animals/index.htm
Op Pennyfarm bij Blackpool kun je kennismaken met ong. 65 paarden. Je mag in de
stallen en als ze buiten zijn kun je ze zien genieten van de frisse lucht! Je kunt er een
wandeling met opdrachten maken en als je terugkomt iets drinken met wat lekkers
erbij in de cafetaria. Gratis. http://www.worldhorsewelfare.org/Farm/Penny-Farm
In Aitken Wood bij het dorpje Barley is een splinternieuwe wandeling te maken: The
Pendle Witches Sculpture Trail. Vier honderd jaar geleden werden hier de laatste
heksen verbrand en via deze beeldenwandeling 'lees' je het hele verhaal. Er is ook
een boom die je vastpakt, een wandelende muur en boombogen. Gratis.
http://www.visitlancashire.com/dbimgs/pendle-sculpture-trail.pdf
Bijzonder is een dagje op de boerderij met de enorme werkpaarden: Cumbrian
Heavy Horses in Millom. Je kunt les krijgen, gemakkelijke maar ook moeilijke ritten
maken door het schitterende landschap.
http://www.cumbrianheavyhorses.com/html/contact.html
Op The Lake District Sheepdog Experience leer je in een uur hoe je één van de
honden van de boer opdrachten kunt geven, waardoor de schapen precies doen wat
jij wilt. Je moet wel 14 jaar zijn, maar het is natuurlijk ook heel leuk om te kijken hoe
je vader, moeder, oudere broer of zus het doet.
http://www.travellingwell.nl/engeland/vakantiepassen-en-extra-activiteiten/lakedistrict-sheepdog-experience/

Als je Muncaster Castle bezoekt in Ravenglass, moet je wel heel goed oppassen,
want het is het meest betoverde kasteel van Engeland! Er zijn ook demonstraties met
uilen en er is een doolhof. http://www.muncaster.co.uk/.
Hier vlakbij is een Romeins badhuis en de Ravenglass & Eskdale Railway. De rit
gaat door een natuurgebied, langs het water en flink omhoog. Boven kun je een
wandeling maken naar de waterval, maar je kunt ook je mountainbike meenemen op
de trein of een fiets huren en de rit van 14 km. naar beneden maken.
http://ravenglass-railway.co.uk/
In de Honister Slate Mine, een leisteen groeve van vroeger, is een
bezoekerscentrum en je kunt verschillende rondleidingen in de mijn doen. Ben je 10
jaar of ouder en gek op avontuur dan kun je ook klimmen aan een kabel waar je aan
vast zit: de Via Ferrata. http://ravenglass-railway.co.uk/

4. North East
Animal Fun Park in Houghton Le Spring is heel erg leuk voor de wat jongere
kinderen. Je mag meehelpen op de boerderij, varkens wassen, knuffelen in de

kinderboerderij, koeien borstelen, spelen in de speeltuin, een ritje maken op de
tractor en zomers zijn er erg veel extra activiteiten. http://downatthefarm.co.uk/
Beamish the living museum of the north: een groot openlucht museum waar je
allerlei leuke en interessante dingen kunt doen: het dorpje uit begin 20e eeuw, een
treinrit, met de tram, de mijn, de boerderij. Te veel om op te noemen.
http://www.beamish.org.uk/areas-of-beamish/
Killhope Lead mine in Upper Weardale: de loodmijn in met laarzen, helm en lamp,
in het museum zie je hoe mijnwerkers woonden, hoe de machines werkten en er is
een wandeling om eekhoorns te vinden.
http://www.killhope.org.uk/Pages/WhatsHere.aspx Voor oudere kinderen die al wat
Engels kunnen zijn de opdrachten in de trails als je onderweg bent naar Killhope leuk
om te doen. http://www.killhope.org.uk/Pages/KillhopeTreasuretrails.aspx
Preston Park Museum and Grounds in Stockton-on-Tees: een museum met kunst,
een Victoriaans straatje, buiten een grote avontuurlijke speeltuin, boottochten, een
vlindertuin en natuurreservaat. http://www.prestonparkmuseum.co.uk/the-hall-and-itstreasures/themes/
Hartlepool's Maritime Experience: beleef het leven in een haven uit de 18e eeuw,
zie het oudste oorlogsschip van Engeland en de gidsen lopen in prachtige kostuums.
http://www.hartlepoolsmaritimeexperience.com/index.php?p=Home
Summerhill Park bij Hartlepool is een heel groot park waar je kunt fietsen,
wandelen, klimmen, spelen en mountainbiken. Gratis. Er worden ook activiteiten als
boogschieten, rotsklimmen georganiseerd.
http://destinationhartlepool.com/venues/summerhill-visitor-centre
Barnard Castle in omgeving Durham ligt hoog op een rots boven de rivier. Het is
een grote ruïne waar heel veel activiteiten georganiseerd worden. http://www.englishheritage.org.uk/daysout/properties/barnard-castle/
Highforce Waterval vlakbij Barnard Castle kun je vanaf het begin als klein stroompje
tot het eind als hij 21 meter naar beneden stort volgen tijdens een mooie wandeling.
Een korte die alleen naar de waterval gaat en een rondwandeling van 7.5 km.
http://www.thisisdurham.com/things-to-do/may-the-forces-be-with-you-a-walk-aroundlow-and-high-force-waterfalls-p672681
Raby Castle in Darlington is een prachtig kasteel dat nog helemaal ingericht is, er is
een grote avonturen speeltuin bij, een hertenpark en een rijtuigmuseum.
http://www.rabycastle.com/visiting-us/for-families
Een ritje met de oudste stoomtrein ter wereld maak je bij Tanfield Railway in
Gateshead. http://www.tanfield-railway.co.uk/santa.php
Durham is een mooi oud stadje waar je ook een boottochtje van een uur kunt
maken. http://www.princebishoprc.co.uk/river_cruise

In Hamsterley Park kun je wandelingen maken, een fietstocht maken, een kaart
halen en dan gaan orienteering (je weg zoeken met de kaart), er is een grote
speeltuin. Je hoeft alleen te betalen voor het parkeren van de auto.
http://www.forestry.gov.uk/pdf/nee-hamsterley-walking-trails.pdf/$FILE/neehamsterley-walking-trails.pdf
Bluereef Aquarium in Tynemouth: alle zeedieren die je maar kunt bedenken.
http://www.bluereefaquarium.co.uk/tynemouth/
Kirkley Hall Zoological Gardens in Ponteland: 130 verschillende soorten dieren
maar ook een touwklimbaan voor kinderen t/m 12 jaar en een forest walk.
http://kirkleyhallzoo.co.uk/media/35355/2014-khz-map.pdf
De stad Newcastle is heel geschikt om bijv. een Treasure trail te doen.
http://www.treasuretrails.co.uk/northumbria/things-to-do-in-newcastlett.html
Discovery Museum in Newcastle: stoommachines, voorwerpen uit de visserij, de
geschiedenis en je kunt veel proefjes doen. Gratis.
http://www.twmuseums.org.uk/discovery/about-us.html
National Glass Centre in Newcastle: alles over glas, met demonstraties van
glasblazen en je mag zelf met glas aan het werk. Gratis.
http://www.nationalglasscentre.com/visit/onyourvisi
Een rondleiding in het Newcastle United voetbal stadion, waar je ook in de
kleedkamers komt. Er is zelfs een rondleiding tot op het dak.
http://www.nufc.co.uk/page/Club/StJamesPark/StadiumTours#stadiumtour
Na 137 treden sta je boven op St. Mary's Lighthouse dat op een eilandje ligt, waar
je alleen met eb kunt komen. Er is ook een klein museumpje.
http://www.visitnorthtyneside.com/things-to-do/family-fun/st-marys-lighthouse
Aan deze kust zijn ook prachtige zandstranden:
http://www.visitnorthtyneside.com/the-coast/beaches
Kielder Water Birds of Prey Centre ligt in het prachtige National Park
Northumberland. Met demonstraties van de roofvogels http://www.kwbopc.com/
In Chainbridge Honey Farm Visitorcentre in Berwick upon Tweed kun je een
bijenvolk bekijken (achter glas) en er zijn heel veel oude voertuigen. Gratis.
http://www.chainbridgehoney.co.uk/Page.aspx?strPage=visitor
Ben je een fan van Harry Potter, dan moet je naar Alnwick Castle, waar een deel
van de films is opgenomen. Er zijn regelmatig Harry Potter activiteiten. De Dragon
Quest waar je de draak ontmoet is ook heel spannend.
http://www.alnwickcastle.com/explore/whats-here
Hier vlakbij is een restaurant in de boomtoppen met wiebelende houten trappen,
touwleuningen, verborgen hoekjes. http://www.alnwickgarden.com/explore/whatshere/the-treehouse/restaurant

De oudste gevangenis in Engeland vind je in Hexham: Hexham Old Gaol. Vanuit
een glazen lift zie je hoe het er aan toe ging vroeger, je hoort de bewaker en kunt
een film bekijken. http://www.visitnorthumberland.com/museums-galleries/hexhamold-gaol
Vanuit het kleine dorpje Seahouses kun je een boottocht naar de Farne Islands
maken, waar een hele grote kolonie zeehonden leeft en heel veel vogels (ook
het grappige papegaaiduikertje). Zet wel een muts op want de moedervogels zijn
wel eens een beetje agressief. http://farneislandstours.co.uk/
Cragside bij Morpeth, was het eerste landhuis met elektrisch licht en nu zijn er ook
allerlei handigheidjes en trucjes. Een grote tuin, rotstuin en met speeltuin en een
doolhof gemaakt van rododendrons. Er zijn ook mooie wandelingen.
http://www.nationaltrust.org.uk/cragside/things-to-see-and-do/activities/
Hadrian's Wall was de muur die de Romeinen bouwden om hun land te beschermen
tegen de roodharige wilden! (noemen we nu Schotten). Bij het kleine
bezoekerscentrum in Once Brewed kun je een prachtige wandeling maken over een
stuk van deze muur. Je moet behoorlijk klimmen en komt dan bij Housesteads, een
van de vele overgebleven forten van de Romeinen. http://www.englishheritage.org.uk/daysout/properties/housesteads-roman-fort-hadrians-wall/
Activiteiten centra:
Beamish Wild in Stanley met een touwklimbaan hoog in de lucht, bruggen, een vrije
val, naar beneden suizen: een avontuur van 2 uur voor kinderen vanaf 10 jaar.
http://www.beamishwild.co.uk/the-course/
Bij Tees Active vindt je een aantal centra waar allerlei verschillende activiteiten
gedaan kunnen worden: kanoën, schaatsen, zwemmen etc.
http://www.teesactive.co.uk/
Een potje minigolf kan bij Parklands Golf bij Newcastle.
http://www.parklandsgolf.co.uk/play/mini-golf/

5. Yorkshire
Bij Leeds is Tropical World met o.a. krokodillen, vleermuizen, slangen en
meerkatten. http://www.leeds.gov.uk/leisure/Pages/Tropical-World.aspx
Mother Shipton bij Knavesborough is een speeltuin met als belangrijkste attractie de
Wishing Well en de grot van Mother Shipton, van wie men dacht dat ze een heks
was. Je ziet er heel veel voorwerpen, beestjes die versteend zijn door het bijzondere
water daar. Je kunt er ook bootjes huren en de kasteelruïne bezoeken. http
://www.mothershipton.co.uk/park Grot, museum met verkalkte voorwerpen, boot
huur, picknicken, speeltuin.
York Maze is de grootste doolhof gemaakt van maïsplanten, maar er zijn ook hele
andere kleinere doolhoven, speeltuinen, dieren die je mag voeren, water gevechten,
varkens races, een toch op een tractor, quads.
http://www.yorkmaze.com/pages/attractions.html
The Cat trail in York is een wandeling door het stadje York en overal zitten beelden
van katten verstopt (op muren, in de vensters, op de grond etc.). Vrij moeilijk om ze

allemaal te vinden maar wel heel leuk. http://www.yorkluckycats.co.uk/trail/cat-trailleaflet.pdf. Gratis
York's Chocolate Story in York: je ziet het hele proces hoe chocola gemaakt wordt
tijdens de rondleiding en aan het eind gratis chocolaatjes.
http://yorkschocolatestory.com/
Huur fietsen (gewone, kinderfietsen, elektrische etc.) bij Get Cycling in York
Hier vind je fietsroutes: http://www.getcycling.org.uk/bike-shop-york/bikes-for-sale-inyork/cycling-in-york/
El Piano (glutenvrij restaurant) in York geeft kooklessen voor alle leeftijden.
Kinderactiviteiten zijn vaak gratis. http://www.el-piano.com/#!cook-school/cjy2
In de stad York is nog zo veel meer: kasteel, gevangenis, musea, York Dungeon,
boottochtjes, spookwandelingen, spoormuseum dat je het best kunt kijken op:
http://www.visityork.org/seeanddo/
Pesky Husky in Staintondale: bezoek de kennel met huskies, maak een wandeling
met huskies of laat je trekken op een slee. http://www.peskyhusky.co.uk/
Wandelen met een alpaca kan bij Beacon Alpacas in Husthwaite.
http://beaconalpacas.co.uk/treks/
In het International Centre for Birds of Prey in Duncombe Park in Helmsley zijn
ontzettend veel soorten roofvogels, die daar getraind worden en waarmee ze
vliegdemonstraties geven. 3 x per dag en met telkens verschillende vogels.
http://www.icbp-duncombe.org/index.html
Standedge Tunnel in Marsden: een tunnel van ong. 5 km en tijdens de boottocht
vertelt de gids allerlei spannende verhalen. https://canalrivertrust.org.uk/standedgetunnel/visit-us/opening-times-and-prices
Castle Howard ong. 23 km. noordoost van York is een belevenis voor het hele
gezin: een schitterend landhuis, maar ook een heel groot landgoed met fonteinen,
een meer waar je kunt varen, een avontuurlijke speeltuin.
http://www.castlehoward.co.uk/house-and-grounds/family-visits.html
Iets heel aparts voor wie er van houdt: Military Adventure Park bij Scarborough. Op
een tank rijden, schieten, lasergamen, rotsklimmen, een stormbaan doen en nog veel
meer. http://www.militaryadventurepark.co.uk/gallery.html
The North Yorkshire Moors Railway tussen Pickering en Whitby. Er zijn
tussenstationnetjes en het eindpunt ligt aan de prachtige kust na ong. 25 km.
http://www.nymr.co.uk/planning-your-visit/line-guide/. Je kunt ook uitstappen in
Levisham en wandelen:
http://where2walk.co.uk/north_york_moors_coast/rivers_and_dales/steam-trainsfrom-pickering/ Gratis

Whitby: is een prachtig vissersplaatsje aan de kust en Dracula is hier geschreven.
Ook Captain Cook woonde er. Hele smalle steegjes en een poort van
walvisbaleinen. Gratis. Er is ook een prachtige ruïne van een klooster hoog boven
de stad, waar je via een trap met ongelooflijk veel treden komt.
Skipton: een klein marktplaatsje aan het kanaal, waar de kleurige lange en smalle
kanaalboten af en aan varen. Je kunt er ook een boottochtje maken.
http://www.canaltrips.co.uk/. Skipton Castle is het meest complete middeleeuwse
kasteel van Engeland. Er is een Nederlandse folder. http://www.skiptoncastle.co.uk/
Heb je Wuthering Heights of Jane Eyre gelezen, dan wil je vast naar het dorpje
Haworth, waar een museum over de Brönte Sisters is in hun woonhuis. Je kunt ook
een prachtige wandeling op de woeste Moors maken naar de waterval waar zij
inspiratie opdeden. Gratis.
http://www.travellingwell.nl/fileadmin/media/programs/Reisgidsen_PDFs/Haworth_wa
ndeling.pdf
In de Yorkshire Dales zijn grotten, kloven, hoge heuvels en kleine dorpjes met
kaasmakerijen etc. Er zijn prachtige wandelingen bijv. deze naar een waterval:
http://www.walkingenglishman.com/dales42.html Gratis.
Yorkshire Sculpture Park in Wakefield is een enorm gebouw met moderne kunst
en in het enorme park kom je gewone beeldhouwwerken maar ook hele
bijzondere of grappige tegen. http://www.ysp.co.uk/page/plan-your-visit/tc Gratis.

6. South East en Isle of Wight
Beconscot Village is in het begin van de 20e eeuw helemaal nagebouwd op schaal.
(net als Madurodam). Er zijn huisjes, er rijdt een treintje, er varen bootjes en het voelt
alsof je midden in het echte dorpje staat. http://www.bekonscot.co.uk/?ref=hero
Vanuit het dorpje Hartfield kun je een Winnie the Pooh wandeling maken.
http://www.theaa.com/walks/poohs-ashdown-forest-421098 Gratis.
Veel James Bond films gezien? Dit is een rondrit langs heel veel plekken waar
gefilmd is.
http://www.travellingwell.nl/fileadmin/media/programs/Reisgidsen_PDFs/James_Bon
ds_Kent_NEW_2013.2.pdf Gratis
Bodiam Castle: een grote burcht in het water. Er is nog een echt valhek in de poort.
http://www.nationaltrust.org.uk/bodiam-castle/
Vanaf Bodiam Castle kun je een prachtige rit met de Kent & Sussex Railway
maken: http://www.kesr.org.uk/ en je kunt een boottochtje maken of een bootje
huren: http://www.bodiamboatingstation.co.uk/
Het National Trust bezoekerscentrum van de White Cliffs of Dover. Je staat dan
boven op de enorme krijtrotsen boven Dover en kunt er vlak langs de rand wandelen
en komt dan bij South Foreland Lighthouse. Hier vlakbij is ook Dover Castle met
ondergrondse kelders, die in de 2e Wereld Oorlog gebruikt werden, prachtige
tentoonstellingen, de Great Hall en allerlei activiteiten. http://www.englishheritage.org.uk/daysout/properties/dover-castle/
Samphire Hoe vlakbij Folkestone is een natuurgebied aan de kust dat ontstaan is
nadat de tunnel onder het kanaal is gegraven. Hele bijzondere planten. Gratis.
Rye is een middeleeuws stadje met kronkelende straatjes met keitjes. Er is nog een
overblijfsel van het kasteel The Ypres Tower, poorten, een haventje. Vanuit Rye kun
je een mooie wandeling door de velden maken naar de ruïne van het klein kasteeltje
Camber. http://www.eastsussex.gov.uk/NR/rdonlyres/FBA6E774-8F72-40CA-9789C6F452C266FF/0/camber_castle.pdf. Gratis
Als je van theaterkleding houdt moet je naar Smallhythe Place in Tenterden met een
collectie kleding vanaf de Victoriaanse tijd.
http://www.nationaltrust.org.uk/smallhythe-place/
Canterbury is een middeleeuws stadje met heel veel bezienswaardigheden: de ruïne
van een klooster, Canterbury Cathedral, prachtige vakwerk huizen, The Canterbury
Tales, Romeins Museum, boottochtjes, wandelingen: kijk bij
http://www.canterbury.co.uk/things-to-see-and-do/

Bewl Water Reservoir is een heerlijke plek om lekker te fietsen, maar je kunt er ook
varen, windsurfen, vissen en wandelen. Je kunt er fietsen huren.
http://www.bewlwater.co.uk/main-page.php?section=2
Dickens World is een attractiepark in Chathem helemaal in de sfeer van de
schrijver Dickens. Het voelt alsof je in een stadje loopt van 100 jaar geleden. Het
personeel loopt ook allemaal in kleding uit die tijd.
http://www.dickensworld.co.uk/gallery/
In Oxford kun je in één van de colleges Christ Church op plekken komen waar
Harry Potter gefilmd is. Er is ook een Harry Potter Trail, die je op eigen gelegenheid
kunt lopen: http://www.locationoxfordshire.co.uk/docs/Trails-HarryPotter.pdf Gratis
(Christ Church niet)
Ben je niet gauw bang dan is een bezoek aan Oxford Castle Unlocked iets voor
jou.Je komt met de gids in de kelders, de gevangenis, ontmoet moordenaars en de
beul en nog veel meer. http://www.oxfordcastleunlocked.co.uk/about.aspx
Hastings was vroeger een smokkelaars stadje en er zijn nog heel veel kelders onder
de huizen, waar ze alles verstopten. Je kunt zelfs op Smuggler's Adventure gaan:
http://www.smugglersadventure.co.uk/smugglers/smugglers-adventure-experience/
Het is een gezellig stadje met hele aparte opslaghutjes op het strand en een
steile kabeltrein omhoog naar het kasteel.
The National Motor Museum in Beaulieu heeft ong. 250 auto's en motoren in
allerlei soorten en maten en ook veel James Bond auto's.
http://www.beaulieu.co.uk/attractions/national-motor-museum
De mensen van Arundel Wetland Centre zorgen ervoor dat deze waterrijke
gebieden met de vogels en planten die hier alleen maar kunnen leven blijven
bestaan. Ze doen rondleidingen, je gaat met het bootje mee, kunt in de vijver
waterdiertjes vangen, klimmen en allerlei bijzondere vogels zien.
http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/arundel/
Roald Dahl's Gallery in Aylesbury: je komt in de wereld van Willy Wonka, van de
Reuzen perzik, de Vos, de Grote Vriendelijke Reus en veel meer.
http://www.buckscc.gov.uk/leisure-and-culture/roald-dahl-childrens-gallery/roald-dahlchildrens-gallery/
Portsmouth Historic Dockyard heeft een aantal attracties bij elkaar: De Victory het
beroemdste oorlogsschip van Engeland, modernere boten, de Mary Rose het
lievelingsschip van Hendrik VIII, je kunt er boottochtjes in de haven maken,
http://www.historicdockyard.co.uk/dockyard/ Er vlakbij is de hoge Spinnaker Tower
met schitterend uitzicht op de zee zelfs tot Isle of Wight.
http://www.spinnakertower.co.uk/plan-your-visit.aspx

Isle of Wight:
Dinosaur Island Trail Compton Meteorite:
http://www.visitisleofwight.co.uk/dinosaur-island/dinosaur-island-trail: op 6
verschillende plekken op het eiland vindt je 'meteorieten' en maak je kennis met een
dinosaurus. Je moet de App op je telefoon downloaden.
57 Dinosaur Isle is het eerste museum dat in Engeland gebouwd is met als
onderwerp: dinosaurussen. Er zijn afdrukken van dinosaurussen gevonden van
ongeveer 126 miljoen jaren geleden.
http://www.dinosaurisle.com/newhomepage.aspx
Vlakbij is Yaverland Beach De oranjeachtige zandsteen rotsen worden hoger
naarmate je dichter bij de witte kalkrotsen van Culver Cliff komt. Hier is de kans op
fossielen het grootst. Ideale plek voor watersporters: zeilers, kite surfers, surfers.
The Isle of Wight Zoo met de hele dag door rondleidingen en uitleg op
verschillende plekken. http://www.isleofwightzoo.com/
64. Shanklin Chine de oudste kloof van Wight met hele bijzondere planten, bomen,
kronkelende paadjes en watervallen. http://www.shanklinchine.co.uk/
The Needles Old & New Battery: grote kalkrotsen met daarop een fort en
ondergrondse ruimtes waar je ziet hoe de Britse ruimteraketten getest werden.
http://www.nationaltrust.org.uk/needles-old-battery-and-new-battery/
Bij Goodleaf Tree Climbing leer je de kneepjes van het boomklimmen en klauteren.
http://www.goodleaf.co.uk/
Het is een ideaal fiets eiland: http://www.sustrans.org.uk/ncn/map/route/across-theisle-of-wight

7.South West
Devon:
The Valley of Rocks net buiten Lynton is prachtig en in Lee Bay kun je heerlijk op
het strand spelen, stenen zoeken en body boarden. Gratis
Met Experience Exmoor ga je in een terreinwagen de 'wildernis' in.
http://www.experienceexmoor.co.uk/luxury-safaris.html.
De langste rit per stoom of diesel trein maak je met West Somerset Railway. Met
een Rover ticket mag je de hele dag weer opnieuw. http://www.west-somersetrailway.co.uk/index.php
Huur fietsen of neem je eigen fiets en doe de Tarka Trail van ruim 30 km., waar
geen auto's komen. Prachtig landschap. http://www.tarkabikes.co.uk/
Ilfracombe is een levendige strandplaats. Er is een tunnel strand: door
handgemaakte tunnels kom je in beschutte baaien en bij een open lucht zwembad uit
de Victoriaanse tijd. http://www.tunnelsbeaches.co.uk/index.html
Dunster is een heel oud middeleeuws stadje met een groot kasteel en een werkende
watermolen. Je kunt er ook heerlijke wandelingen maken.
http://www.dunsterestate.co.uk/things-to-see-do/activities/walking-trails/
Het Moretonhampstead Motor Museum met ong. 70 bijzondere auto's bestaat nog
maar net en is opgericht door 2 grote motor/auto enthousiasten.
http://moretonmotormuseum.co.uk/
Dartmoor Prison in Princetown was een beroemde gevangenis. Je kunt naar
binnen en met eigen ogen zien hoe het er daar uitziet en veel te weten komen over
de ontwikkeling van de gevangenis tussen 1809 en nu. http://www.dartmoorprison.co.uk/
Lydford Gorge is een spectaculaire kloof, die je te voet door kunt. Wat dacht je van
de naam Devil's Cauldron (de kookpot van de duivel)?
http://www.nationaltrust.org.uk/lydford-gorge/things-to-see-and-do/
In het dorpje Widecombe staat een 16e eeuws pandje van de National Trust bij de
kerk, dat dan ook Church House heet. Het is een gebouwtje van graniet met 2
verdiepingen en je mag de sleutel vragen en je zelf dan rondleiden.
http://www.nationaltrust.org.uk/church-house/visitor-information/
Exeter is een prachtige stad met heel veel activiteiten: je kunt er kano's en/of fietsen
huren, er zijn ondergrondse gangen en catacomben, een groot park, heel veel
winkels en prachtige gebouwen. De haven ligt vlakbij het centrum.
http://www.exeter.gov.uk/index.aspx?articleid=9788

De Bishop's walk in Torquay gaat langs de prachtige kust van oost Devon met grote
rotsen en mooie strandjes. Je komt dan ook bij Kents Cavern: grote druipsteen
grotten en er zijn hele oude botten van mensen en dieren gevonden.
http://www.kents-cavern.co.uk/
Living Coasts Torquay Coastal Zoo & Aquarium bij Torquay: heel veel zeedieren,
die regelmatig gevoerd worden en je kunt ook vanuit een tunnel onder de dieren
door. http://www.livingcoasts.org.uk/
Cockington is een klein dorpje met hele mooie huisjes met rieten daken en op het
landgoed zijn allemaal ambachtslieden aan het werk. Gratis.
http://www.englishriviera.co.uk/places-to-visit/english-riviera/cockington
Buckfast Butterflies (vlinders) en Dartmoor Otter Sanctuary (reservaat): otters,
vlinders, moerasschildpadden en parasolmieren en een heus otter ziekenhuis.
http://www.ottersandbutterflies.co.uk/
Je kunt hier ook op de South Devon Railway http://www.southdevonrailway.co.uk/
stappen en een mooie rit maken. Je komt in het stadje Totnes, waar zomers op
dinsdagmorgen een markt is met de verkopers allemaal in kleding uit de tijd van
Koningin Elizabeth I.
http://www.totnesinformation.co.uk/shops/124/markets/188/totnes-markets
Het dorpje Clovelly is eigenlijk een open lucht museum. Een heel steil klinkerstraatje
loopt van heel hoog naar het haventje beneden. Er staan kleine schattige huisjes en
er zijn kleine museumpjes. In het Visitor Centre boven is een mooie film over het
dorpje. Ze gebruiken nog ezels om dingen te vervoeren en de vuilnisbakken gaan op
een soort slee. http://www.clovelly.co.uk/

Cornwall:
Een bezoek aan St.Michael's Mount (het kleine zusje van Mont St. Michel in
Frankrijk) Het kasteel/landhuis ligt op een eilandje. Met eb loop je er naar toe en met
vloed varen er bootjes. http://www.nationaltrust.org.uk/st-michaels-mount/visitorinformation/
Lizard Lighthouse Visitor Centre ligt op het meest zuidelijke punt van het Engelse
vasteland. Je kunt er een rondleiding krijgen, op de misthoorn blazen en allerlei
interactieve spelletjes spelen.
http://www.trinityhouse.co.uk/lighthouses/lighthouse_list/lizard.html?tab=visitor
Een korte prachtige wandeling gaat vlak langs de kust
http://www.nationaltrust.org.uk/wra-1356322822892/view-page/item589916/
Trebah Garden is een subtropische tuin met tunnels van enorme planten en heel
veel bloemen. Er is echter ook een mooi privé strand.
http://www.trebahgarden.co.uk/garden.html

De bekendste tuin van Cornwall is Eden Project met hele grote kassen en
verschillende klimaten. Het ligt in een hele grote kuil waar vroeger een afgraving was.
Naast heel veel bijzondere planten zijn er heel veel activiteiten zoals de langste
Zipwire in Europa en een wandelpad tussen de boomtoppen.
http://www.edenproject.com/
Bij het dorpje Porthcurno is een zandstrand tussen de rotsen waar oudere kinderen
heel goed kunnen zwemmen en voor de wat jongere kinderen is er een stroompje,
waar zij zonder gevaar kunnen spelen/zwemmen. http://www.cornwallbeaches.co.uk/west-cornwall/porthcurno.htm. Gratis. Er vlakbij is het Minack
Theatre, een openlucht theater uit de rotsen gehakt pal aan de kust met mooie tuin.
Vanaf het theater zie je vaak dolfijnen. http://www.minack.com/
St Ives is een kunstenaarsdorpje met kleine ateliers, waar je zo naar binnen mag
stappen. Er zijn diverse stranden, je kunt bootjes huren en een boottocht maken.
Houd je van moderne kunst dan is er de Tate Gallery en een museum met binnen en
buiten prachtig beeldhouwwerk van Barbara Hepworth.
http://www.tate.org.uk/visit/tate-st-ives/barbara-hepworth-museum
In het Cornish Seal Sanctuary in Gweek worden alle zeedieren, die in nood zijn
opgevangen. Er zijn verschillende soorten zeehonden, pinguïns , zeeleeuwen, otters,
maar ook pony's, geiten en schapen. http://www.visitsealife.com/gweek/explore-ourcreatures/
Porteath Bee Centre bij Wadebridge is een klein bijen centrum met een
tentoonstelling, waar je de bijen achter glas heel goed kunt zien, een tea room, een
winkel, je kunt ook je eigen kaars maken van bijenwas en een ijsje met honingsmaak
kopen. Gratis. http://www.porteathbeecentre.co.uk/index.asp.
In Padstow is the National Lobster Hatchery, waar je kleine kreeften, maar ook een
hele grote en kleine krabbetjes kunt bewonderen en waar ze je van alles kunnen
vertellen en laten zien overhoe zij proberen om deze dieren in leven te houden.
http://www.nationallobsterhatchery.co.uk/visit-us/
Wil je wel eens zien wie van de familie het snelst kan rijden in een cart? Ga dan naar
Coast 2 coast Karting in Hayle. http://www.coast2coastkarting.co.uk/our-karts
Pendennis Castle in Falmouth ligt hoog boven de zee en is gebouwd voor Hendrik
VIII. Er worden veel activiteiten georganiseerd en er zijn prachtige tentoonstellingen
over de 1e en 2e Wereld Oorlog en kanonnen en andere wapens.
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/pendennis-castle/
De ruïne van Tintagel Castle ligt hoog boven zee en je komt er eerst via een pad dat
omhoog gaat en dan met een lange trap. Spannend. Men zegt dat King Arthur hier
geboren is en er is ook een Merlin's Cave. http://www.englishheritage.org.uk/daysout/properties/tintagel-castle/

In het zelfde dorpje Tintagel is ook King Arthur's Great Halls een prachtig huis vol
met herinneringen aan King Arthur. Er staat zelfs een grote ronde tafel en een King
Arthur troon. In de grote zaal wordt een interessante film vertoond.
http://www.ancient-enchantments.net/fellowship/halls.htm
Vanaf Tintagel kun je met bus 595 naar Boscastle rijden. Hier vind je het kleine
Museum of Witchcraft helemaal vol voorwerpen die met tovenarij en heksen te
maken hebben. Heel leuk gedaan! http://www.museumofwitchcraft.com/
Vanaf het haventje kun je via een prachtig pad met zo nu en dan rotsen langs de zee
terug wandelen naar Tintagel.
http://www.iwalknorthcornwall.co.uk/walk/boscastle_to_tintagel_bus
Wil je wel eens een dorpje uit de IJzertijd zien, dan moet je naar de overblijfselen van
Chysauster Ancient Village. Het ligt in een heel kaal landschap met prachtig
uitzicht op zee en je ziet de omtrek van de huizen en er is nog een gang.
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/chysauster-ancient-village/
Vroeger waren er heel veel tinmijnen en van een aantal zijn er nog overblijfselen en
er zijn er een paar door de National Trust gerestaureerd. Er worden vaak
rondleidingen gegeven. http://www.visitcornwall.com/about-cornwall/bloggingcornwall/world-heritage-site#.VEaA4_msWlI

Dorset en Wiltshire
Als je in deze buurt bent wil je natuurlijk ook naar Stonehenge, een enorm groot
Hunebed, waarvan ze nog steeds niet precies van weten wat daar duizenden jaren
geleden gebeurde. Er is net een nieuw interessant Visitor Centre en vanaf daar word
je met een busje naar het bouwwerk gebracht. http://www.englishheritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
Wil je ook nog een grote steencirkel zien dan moet je naar Avebury Stone Circle.
Ook van deze enorme steencirkel weten ze nog niet alles. Je kunt er omheen lopen
en in het museum is heel veel informatie.
http://www.nationaltrust.org.uk/avebury/things-to-see-and-do/
De kust van Dorset wordt ook The Jurassic Coast genoemd, omdat er zo ontzettend
veel fossielen gevonden zijn en nog steeds te vinden zijn. Op heel veel plaatsen zijn
musea met vondsten en uitleg waarna je zelf kunt gaan zoeken. Op deze link vind je
heel veel informatie waar je het best kunt gaan zoeken. http://jurassiccoast.org/rocksand-fossils/fossils-the-history-of-life/where-to-find-fossils

Heel bijzonder is het Fossiele bos, dat je vindt bij Lulworth Cove. Je ziet de dikke
boomstronken van de bomen nog heel duidelijk. Tijdens deze wandeling kom je er
langs http://www.southwestcoastpath.com/walksdb/59/ Gratis
In Dorchester zijn 2 hele leuke musea in 1 gebouw. In The Tutankhamun Exhibiton,
zijn de prachtige maskers, de tombe en nog veel meer van de Gold Mask of
Tutankhamun, die niet meer uit Egypte mag, mooi na gemaakt
http://www.tutankhamun-exhibition.co.uk/. In een andere zaal is het Mummies
Museum. http://www.dorchesterdorset.com/blog/general/mummies-museumdorchester/
Abbotsbury Swannery is een hele bijzondere plek met 700 zwanen, waar je
gewoon tussen door loopt. Als het voedertijd wordt zitten alle zwanen al te wachten
tot de man/vrouw komt met de kruiwagen vol voer. Prachtig! Je mag ook helpen met
het voeren. http://abbotsbury-tourism.co.uk/swannery/
Overal langs de kust van Dorset zijn prachtige stranden waar je naast zwemmen
ook kunt surfen, bodyboarden, zeilen en soms duiken. Je vindt ze op deze link:
http://www.visit-dorset.com/things-to-do/beaches. Gratis
De ruïne van Corfe Castle ligt hoog op een heuvel en je kunt er o.a. komen vanaf
net buiten het dorpje met de Swanage Railway. http://www.swanagerailway.co.uk/
Er worden rondleidingen in het kasteel gegeven, maar er worden ook heel veel
speciale activiteiten georganiseerd. http://www.nationaltrust.org.uk/article1356401826707/
Bolderwood Deer Sanctuary bij Lyndhurst in The New Forest is de plek om herten
en reeën te zien. Er is een uitzicht plateau waar je ze vrijwel altijd kunt zien. Ze
worden zomers ook gevoerd en ze zijn dan ook altijd in de buurt. Gratis.
http://www.new-forest-national-park.com/bolderwood-deer-sanctuary.html

8. East England
Cambridge is een prachtige stad voor kinderen en volwassenen met de vele
Colleges, die je ook kunt bezoeken. Het leukste voor kinderen is om een punt
(bootje) te huren en met behulp van de grote stok over de rivier te punteren.
http://www.scudamores.com/
Ben je geïnteresseerd in stenen, fossielen, mineralen, eigenlijk alles wat in de aarde
zit, dan is Sedgwick Museum in Cambridge prachtig. Gratis.
http://www.sedgwickmuseum.org/index.php?page=collections
De Botanische tuin in Cambridge heeft naast gewone planten ook kassen met
allerlei buitengewone planten. Toegang voor kinderen is gratis.
http://www.botanic.cam.ac.uk/Botanic/Page.aspx?p=27&ix=2803&pid=2702&prcid=4
&ppid=2702
The Imperial War Museum Airfield in Duxford heeft een tentoonstelling met echte
vliegtuigen uit de Tweede Wereld Oorlog, tanks, militaire voertuigen en artillerie.
http://www.iwm.org.uk/visits/iwm-duxford

Sealife in Great Yarmouth: een hele grote dierentuin met meer dan 1000 zeedieren,
waaronder haaien, Afrikaanse dwergkrokodillen, garnaaltjes, pinguïns, zeepaardjes.
Je gaat ook onder het bassin door. http://www.visitsealife.com/great-yarmouth/planyour-visit/
Bishops Boats Seal Trips: boottochtjes van een uur vanuit Blakeney om zeehonden
te zien. http://www.bishopsboats.com/
Norwich Castle is al 1000 jaar oud en is nu een kasteel en een museum met heel
veel interactieve middelen. Met een Dungeon tour kom je in de kelders van het
kasteel, waar je normaal niet kunt komen en ziet dan hoe verschrikkelijk het leven
van de gevangenen was.
http://www.museums.norfolk.gov.uk/Visit_Us/Norwich_Castle/Dungeon_Tours/index.
htm
Oasis Camel Park bij Halesworth is het enige kamelen park in Engeland maar er zijn
ook ezels. Je kunt ritjes op de dieren maken, ze aanraken, een ritje met de tractor
trein maken, er is een speeltuin binnen en buiten, een kinderboerderij en er is mini
golf. http://www.oasiscamelpark.co.uk/
Sutton Hoo in Woodbridge is de plek waar een enorme Koninklijke grafheuvel is
ontdekt uit de tijd van de Angel Saksen en een van de belangrijkste archeologische
monumenten in Engeland. Er is een prachtig Visitor Centre en buiten kun je alles in
het echt bekijken. http://www.nationaltrust.org.uk/sutton-hoo/visitor-information/
Colchester Zoo is de grootste dierentuin in Engeland en je kunt bijna geen dier
bedenken of het is er wel. Daarnaast zijn er ook grote speelterreinen en een
ontdekkingscentrum. http://www.colchester-zoo.com/explore/to-do/lost-madagascartrain
Epping Forest is een enorm bos met allerlei mogelijkheden om te wandelen, te
fietsen en er zijn 4 Visitor Centra met tentoonstellingen en activiteiten. Gratis.
http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/green-spaces/epping-forest/visitorinformation/Pages/default.aspx
Alle gratis natuurreservaten vind je hier:
http://www.visiteastofengland.com/things-todo/thedms.aspx?dms=11&groupid=2&catid=47&itemtype=117&nd=All&z=8&msg=Na
ture+reserves+in+East+Anglia&ba=A

9. Londen
De 'gewone' bezienswaardigheden weten je ouders wel, dus die beschrijven we niet.
De activiteiten die hier beschreven worden zijn allemaal gratis
Tip voor het openbaar vervoer: 4 kinderen t/m 10 jaar reizen gratis per betalende
volwassene.
Changing the Guards in Whitehall: iedere weekdag om 11.00, zondags om 10.00.
Duurt ong. 30 min. Veel onbekender is de Four O'clock Parade (16.00) op het plein
van de Horseguards in Whitehall. De soldaten te paard worden geïnspecteerd en
rijden vervolgens weg.
Changing the Guards bij Buckingham Palace is zomers dagelijks om 11.30 en dit
zijn de soldaten te voet. Het duurt ong. 45 min. en er is ook muziek bij.
http://golondon.about.com/od/thingstodoinlondon/f/changingguards.htm
Diana Memorial Playground is vlakbij Kensington Palace in Kensington Gardens en
heeft een leuke speeltuin voor kinderen tot 12 jaar, er is ook een fontein met

stroompjes waar je in mag spelen. https://www.royalparks.org.uk/parks/kensingtongardens/things-to-see-and-do/sports-and-leisure/diana-memorial-playground
Kew Gardens (gratis voor kinderen t/m 16, niet gratis voor volwassenen): een
schitterend park om rond te rennen, te kijken en er is een Treetop High Walkway
buiten en in de kas is ook een pad hoog in de lucht. http://www.kew.org/visit-kewgardens/explore/attractions/treetop-walkway
Natural History Museum: beroemd door de enorme dinosaurussen, maar je kunt
ook kijken bij echte wetenschappers aan het werk of zelf dingen doen. Tip: neem de
zij ingang, die is minder druk. http://www.nhm.ac.uk/kids-only/index.html
Science Museum: activiteiten voor jonge en oudere kinderen, die allemaal met de
wetenschap te maken hebben. IMAX film, Legend of Apollo, Red Arrows
3D, Typhoon Force zijn niet gratis en best duur!
http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/Plan_your_visit.aspx
Wil je naar een kinderboerderij, dan is Mudchute Farm in oost Londen de leukste.
http://www.mudchute.org/
Flamingo's zien in hartje Londen? Dan moet je naar Kensington Roof Gardens,
die op het dak van een groot warenhuis liggen op 99 Kensington High Street. Er zijn
3 verschillende tuinen en natuurlijk prachtig uitzicht.
http://www.roofgardens.virgin.com/en/the_roof_gardens/the_gardens
In St James's Park tegenover de Horse Guards worden iedere dag om 14.30
pelikanen gevoerd. De pelikanen staan al te wachten op hun visjes. Je kunt in dit
park ook heerlijk spelen.
http://www.supporttheroyalparks.org/explore/tiffany_fountains/pelicans_in_st_jamess
_park
The British Museum heeft 2 zalen met Egyptische Mummies en er zijn ook altijd
activiteiten voor kinderen. http://www.britishmuseum.org/explore.aspx
In het Museum of London is voor kinderen heel veel te zien en te doen. De
Romeinen, de Anglo Saksen, de Pest, een Victoriaanse straat.
http://www.museumoflondon.org.uk/london-wall/visiting-us/visits-families/galleryfavourites/
Aan de noord oever van de Thames bij St. Paul's Cathedral kun je gaan 'strand
jutten' en dingen vinden als eeuwenoude pijpen van klei als het eb is.
Een hele leuke wandeling is van Little Venice naar Camden langs het Regent
Canal. Er liggen mooie woonboten, je ziet een stukje van de dierentuin, er staan
prachtige huizen en op het kanaal varen allerlei bootjes. In het weekend is er een
hele grote drukke markt. https://canalrivertrust.org.uk/see-and-do/routes/little-veniceto-camden-circular-walk Wil je alleen maar naar Camden lopen dan kun je ook met

Jason's rondvaartboot terug naar de stad. http://www.jasons.co.uk/booking.php.
Boottocht is niet gratis
Als je een Harry Potter fan bent kun je op deze link vinden welke plaatsen in
Londen allemaal voor de films gebruikt zijn.
http://golondon.about.com/od/londonpictures/ig/Harry-Potter-Film-Locations/
Je kunt ook een Harry Potter tour doen. Niet gratis. http://www.wbstudiotour.co.uk/
Harry Potter tours
Covent Garden is een heel leuk stukje Londen en op het plein zijn altijd
straatartiesten: vuurvreters, acrobaten, goochelaars etc. Er is een overdekte markt
met heel veel handgemaakte artikelen en een gewone markt met ook hele gekke
dingen.
Het Museum of Childhood in oost Londen staat boordevol met 'kinder' dingen en
speelgoed en er zijn altijd veel verschillende tentoonstellingen.
http://www.museumofchildhood.org.uk/
The Royal Festival Hall aan de zuidoever van de Thames, heeft een lift met de
vreemde naam: Singing Glass Elevator. Stap op de 5e verdieping uit, waar een
balkon is met prachtig uitzicht op Londen. Er is ook gratis WiFi.
Bij The Queen Elizabeth Hall ook aan de zuidoever van de Thames is een groot
Skatepark en een deel waar graffity kunstenaars mogen werken.
Iedere avond om 21.52 wordt op The Tower of Londen de Ceremony of the Keys
gehouden, waarin de poorten gesloten worden door de Beefeaters. Om 22.05 is het
afgelopen en moet je vertrekken. Als je er bij wilt zijn moet je van te voren een brief
schrijven. http://changing-guard.com/ceremony-of-the-keys.html
Wil je zien hoe de prachtige Tower Bridge er uit ziet als hij opengaat om een groot
schip door te laten? Klik dan een weekje voor je naar Londen gaat op de volgende
link: http://www.towerbridge.org.uk/TBE/EN/BridgeLiftTimes/

Algemene tips voor heel Engeland
Kijk bij National Trust: http://www.nationaltrust.org.uk/ en English Heritage:
http://www.english-heritage.org.uk/. Deze 2 organisaties beheren heel veel kastelen,
landhuizen, tuinen, natuurgebieden en er zijn zomers heel veel activiteiten. Op hun
sites zijn ook verhalen, wandelingen en achtergrondinformatie te vinden.
Er zijn vakantiepassen voor 1 of 2 weken, waarmee je dan gratis toegang hebt tot
alle bezienswaardigheden van NT en EH. Dit levert je heel veel voordeel op als je
toch van plan bent om deze plekken te bezoeken.
Je kunt deze vakantiepassen alleen in Nederland kopen. U kunt deze passen ruim
voor uw vakantie bestellen bij http://www.travellingwell.nl.
Heel leuk om te doen zijn de Treasure Trails: wandelingen in heel Engeland die je
op de mooie plekken brengen: ze zijn tegen betaling te downloaden op:
http://www.treasuretrails.co.uk/

