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KENT & SUSSEX

A THING OF BEAUTY IS A JOY FOR EVER

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS - DOVER - 
CANTERBURY
De busreis gaat over Calais voor de 
ferry naar Dover. 
We starten met een bezoek aan 
Dover Castle, de indrukwekkende 
burcht die de stad domineert, met 
zijn beroemde ‘Secret War 
Tunnels’. Vervolgens bekijken we 
de verdere verdedigingsgordel van 
Hendrik VIII en maken we een 
wandeling langs de zee van Deal 
Castle naar Walmer Castle met zijn 
prachtige tuin, een plaats waar 
Wellington weer tot leven komt. 
Of we starten een adembenemende 
cliff walk en genieten van het enig 
uitzicht. Overnachten kan bij een 
uiterst vriendelijk gastgezin in een 
van de vele locaties in Kent en 
Sussex, in een jeugdherberg of een 
comfortabel hotel bij Rochester, 
Canterbury of in Hastings. 

Smuggler’s Cove. Misschien kan er 
zelfs nog een korte stop af in het 
schilderachtige Rye. De namiddag 
spenderen we in Hever Castle, waar 
Anne Boleyn haar jeugd doorbracht, 
bezoeken het kasteel en de tuinen 
en lopen verloren in de ‘maze’.

Dag 4: CANTERBURY - 
TERUGREIS
Aan Canterbury moet zeker wat tijd 
gespendeerd worden. Je leert de 
stad kennen aan de hand van een 
‘Town Trail’, die eindigt aan de 
beroemde kathedraal, een must op 
het programma. De middeleeuwen 
herbeleef je door met Chaucer op 
pelgrimstocht te trekken in de 
‘Canterbury Tales’, waarna we nog 
rustig de tijd nemen voor shopping.
Voldaan rijden we dan naar Dover 
of Folkestone voor de overtocht 
naar het vasteland.

Dag 2: CHATHAM - ROCHESTER
We vertrekken naar Rochester aan 
de Medway voor een bezoek aan 
Chatham’s Historical Dockyard, een 
‘levend’ museum, waar de 
beroemdste Engelse schepen zijn 
gemaakt. In de namiddag staat een 
korte town trail door het 
historische Rochester op het 
programma met een bezoek aan 
de kathedraal, de imposante 
Normandische burcht en het 
Guildhall Museum.

Dag 3: BATTLE - HASTINGS - 
HEVER
Voor een ontdekking van de 
1066-country moet je naar Battle, 
waar de meest historische strijd uit 
de Engelse geschiedenis werd 
geleverd. 
We bezoeken Battle Abbey, zakken 
dan af naar Hastings, eerst naar de 
burcht en dan herbeleven we de 
oude smokkelaarverhalen in 

SHORT BREAK NAAR KENT 
EN LONDON - 2 OF 3 DAGEN

Ook met een beperkt budget 
kan op twee dagen heel wat 
gerealiseerd worden en het verblijf 
kan zowel in Kent als in London. 
Kent biedt veel mogelijkheden: het 
prachtige Leeds Castle, een 
feeërieke middeleeuwse burcht, de 
prachtige tuinen van het 
romantische Sissinghurst Palace, of 
zelfs het heel interessante ‘wild 
animal park’. En een volle dag 
London-experience een 
verkennende sightseeing tot 
Westminster, vandaar een tochtje 
op de Thames tot aan Tower Pier, 
een bezoekje aan de Tower en de 
Docklands, de Tate Modern… Alle 
mogelijkheden staan open en we 
modelleren het programma in 
functie van uw budget. Ook voor 
tuinbouwscholen hebben we een 
specifiek programma.

Vanaf 2 dagen met


