
Discover England
Engeland heeft alles in huis voor de beste toeristische 
producten en ervaringen - je moet alleen weten waar  
je ze kunt vinden! Discover England gaat buiten de 
gebaande paden en heeft alles voor jou verzameld op een 
manier die eenvoudig te verkopen is. Kant en klare sales 
tools waaronder nieuwe reisroutes, beelden, plattegronden, 
brochures en natuurlijk contactinformatie. Wij nodigen je uit 
om Engeland’s nieuwe ervaringen te ontdekken.
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Discover England



      England’s Great West Way® 

Engeland’s nieuwste touring route tussen Londen en Bristol 

England’s Great West Way is een nieuwe 200 kilometer lange route tussen 
Londen en Bristol. De regio omvat een gebied vol natuur, cultureel erfgoed 
en historie met iconische attracties zoals Windsor, Bath, de Cotswolds, Kew 
Gardens en Stonehenge. De Great West Way is gebaseerd op een van de 
eerste ‘Great Roads’, die werden aangelegd in opdracht van de koningen 
van Engeland. De route is ideaal voor een korte of lange autovakantie, 
maar kan ook met de trein, fiets, te voet of varend ontdekt worden. 

Contact: Flo Wallace (flowallace@visitwiltshire.co.uk)
Website: www.englandsgreatwestway.nl

Sales Tools:

England’s Great West Way

      Gourmet Garden Trails

Tuin- en foodreizen naar onontdekt Engeland 

Gourmet Garden Trails is een nieuw toeristisch product, dat zowel 
touroperators als individuele reizigers inspireert om tuin- en food 
themareizen samen te stellen naar onontdekt Engeland. Deze nieuwe 
reisroutes staan boordevol suggesties voor mooie accommodaties, 
kookcursussen, excursies naar wijngaarden, brouwerijen en natuurlijk 
Engelse tuinen.

Contact: Alanna Kite (Alanna.Kite@visitkent.co.uk)
Website: www.gourmetgardentrails.com
            hub.gourmetgardentrails.com

Sales Tools:

Gourmet Garden Trails

      North of England City Experience

Ontdek de steden van Noord-Engeland 

Ontdek het culturele leven in NewcastleGateshead, winkelparadijs Leeds, 
Liverpools muziekscene, de musea in Hull en het vernieuwde culturele 
havengebied in Manchester, de ‘Quays’. Deze 5 steden bieden een breed 
scala aan evenementen, musea, theaters en artistieke wijken. Er is nu een 
nieuwe manier om deze steden met elkaar te combineren: reizigers kunnen 
met slechts 1 treinkaartje binnen 8 dagen, 4 dagen onbeperkt treinen 
tussen de leukste steden van Noord-Engeland.  

Contact: Martine Ainsworth-Wells (martine@ainsworthwells.com)
Website: www.houseofbritain.nl/cityexperience

Sales Tools:

North of England City Experience
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      England’s Coast

Ervaar de Engelse kust op zijn mooist!

England’s Coast helpt jou op een bijzondere manier om de historie, 
natuur en cultuur van Engeland’s honderden kilometers lange kustlijn te 
ontdekken. Zes kustregio’s werken samen om de kustlijn als toeristische 
bestemming op de kaart te zetten, van de historische kastelen in 
het Noordoosten, die uitkijken over de ruige kliffen en stranden van 
Northumberland, tot aan het South West Coast Path in het Zuidwesten.  
Op de nieuwe website worden 900 suppliers gepresenteerd 
(accommodaties, activiteiten, attracties, food & drink), ideaal om geheel 
naar eigen wens nieuwe reizen naar de Engelse kust samen te stellen. 

Contact: Elaine Snow (elaine.snow@coastaltourismacademy.co.uk)
Website: www.englandscoast.com/nl
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Sales Tools:

      Cycle England

Verzorgde fietsvakanties naar Yorkshire en Lincolnshire

De Tour de France en de Tour de Yorkshire hebben Yorkshire op de kaart 
gezet als fietsbestemming. Cycle England moedigt bezoekers aan om 
Yorkshire, Lincolnshire en de omliggende gebieden in hun eigen tempo per 
fiets te verkennen. Er is rekening gehouden met elk niveau. Kies voor een 
gemakkelijke route door pittoreske dorpjes, of voor een meer uitdagende 
route met pittige klimmetjes en adembenemende vergezichten. Eigen 
fietsen meenemen, fietsen ter plekke huren of kiezen voor een e-bike, 
alles is mogelijk. Er zijn diverse fietsarrangementen samengesteld, inclusief 
fietsroutes, overnachtingen, optionele fietshuur en bagage transport.   

Contact: Helen Smith (hsmith@yorkshire.com)
Website: www.cycle-england.co.uk/nl

RussellBurton

Sales Tools:

      England’s Waterways

Voor de ideale vakantie op of rondom het water!  

In de Midlands (regio Birmingham) ligt een uitgebreid netwerk van kanalen 
en rivieren. De beste manieren om dit Engelse gebied te ontdekken zijn 
wandelend, fietsend of varend met een kleurrijke narrow boat. Ontdek 
Stratford met de geschiedenis van Shakespeare, cultureel Birmingham, of 
de typisch Engelse charme in een van de vele tuinen of kastelen. England’s 
Waterways inspireert je graag voor de ideale vakantie op of rondom het 
water in deze veelzijdige regio. 

Contact: England’s Waterways project team 
           (englandswaterways@wmgrowth.com)
Website: www.englandswaterways.com

England’s Waterways

Sales Tools:
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      Outdoor City Adventure Breaks

Sheffield: een citytrip met sportieve outdoor activiteiten

Op slechts 20 minuten van het centrum van Sheffield bevindt zich het 
Peak District National Park, de perfecte uitvalsbasis voor de beste outdoor 
activiteiten. Duik na een spectaculaire mountainbikerit in het uitgaansleven 
van Sheffield, of ga een ochtend cultuur snuiven en daarna rotsklimmen. 
Outdoor City Adventure Breaks biedt volop avontuur voor enthousiaste 
actievelingen! 

Contact: Wendy Ulyett (Wendy.ulyett@sheffield.gov.uk)
Website: www.theoutdoorcity.co.uk

Outdoor City Adventure Breaks

      England’s Creative Coast

Kunst langs de kust van Zuidoost-Engeland  

England’s Creative Coast neemt je mee op een artistieke reis langs de 
spectaculaire kustlijn van de regio’s Essex, Kent en Sussex. Samen met 
de Arts Council zijn unieke kunst- & cultuurroutes ontwikkeld, boordevol 
suggesties voor accommodaties, attracties, evenementen, festivals, eten 
en drinken. Bezoekers worden uitgenodigd kennis te maken met het rijke 
kunst- en cultuuraanbod van deze regio. 

Contact: Alanna Kite (Alanna.Kite@visitkent.co.uk)
Website: hub.englandscreativecoast.com 

Francesco Russo

Sales Tools:

      England’s Great Walking Trails

Wandelreizen naar de mooiste National Trails van Engeland

England’s Great Walking Trails is de verzamelnaam van de mooiste National 
Trails van Engeland. Er zijn diverse wandelarrangementen samengesteld, 
waarbij je overdag geniet van indrukwekkende vergezichten in de Engelse 
Nationale Parken en ’s avonds overnacht in een sfeervolle accommodatie 
(B&B’s en cottages). Het aanbod is gevarieerd, de reisprogamma’s 
verschillen in duur van 3 tot 14 dagen en zijn zowel voor de ontspannen 
wandelaar als voor de energieke hiker zeer geschikt. 

Contact: Beth Hogben (Beth.Hogben@marketingpdd.com)
Website: www.greatenglishtrails.com/nl

Sales Tools:

Bezoek trade.visitbritain.com voor meer informatie of neem contact op met Nanda Willekes,  
nanda.willekes@visitbritain.org
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Sales Tools:
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