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Verse vis, een kabeltrein en grotten uit de steentijd in Babbacombe
OCHTEND
Babbacombe

Begin uw dag in Torquay. Vanaf hier rijdt u 3,2 km/2
mijl, of neemt u bus 22, naar een van de hoogste
promenades van Groot-Brittannië, bovenop een klif, in
Babbacombe. Geniet tijdens de behoorlijk inspannende
Babbacombe and Oddicombe Walk van 3,5 km/2,3
mijl van de duizelingwekkende zeegezichten. Vervang
de steile afdaling van de Babbacombe Downs met
een ritje in de historische, door water aangedreven
kabeltrein. Kijk vanaf het strand in Oddicombe omhoog
naar de samengeperste lagen zand- en kalksteen in de
rotsen. Struin over het Babbacombe Beach op zoek
naar spiraalvormige schelpfossielen en klim vervolgens
omhoog over het kustpad door de bossen. Neem een
pauze en proef versgevangen vis en lokale bieren in de
Cary Arms.

MIDDAG
Kents Cavern

Als u volop wilt genieten van stijl en luxe op een
prachtige kustlocatie, blijf dan in de Cary Arms voor
een kalmerende spabehandeling en een drankje
met uitzicht op zee. Zo niet, graaf dan dieper in de
wonderen van dit Unesco-geopark en bezoek de
Kents Cavern, op slechts 20 minuten wandelen (1,6
km/1 mijl), of enkele minuten met bus 22, vanaf het
beginpunt van de wandeling. In dit doolhof van grotten
uit de steentijd ziet u bewijs van de aanwezigheid van
de oermens en ook 400 miljoen jaar oude stalagmieten
en stalactieten. Ga terug naar Babbacombe en beëindig
uw dag met een heerlijke portie bekroonde fish & chips
bij Hanbury’s.
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Natuur, bossen en dineren aan het water in Torquay en Daddyhole Plain
OCHTEND
Begin in de haven van Torquay en sluit aan op de
luswandeling Daddyhole Plain (3,1 km/1,9 mijl). Kijk
eens goed om u heen op een van de drie kalkstenen
plateaus van Torbay. Loop voorbij de sierlijke
Mallock-klokkentoren en kom uit op de kust bij de
75 meter hoge Daddyhole Plain, vernoemd naar een
legendarische duivel die zich ophield in een grot
onderaan de kliffen. Het sterk stijgende en dalende pad
loopt door een bos en een beschermd natuurgebied.
Kijk uit naar de London Bridge, een boog van kalksteen,
en een uitkijkpost uit de oorlog, waar nu een kolonie
hoefijzerneuzen (vleermuizen) huist.

Aerial view looking towards Torquay

MIDDAG
Living Coasts, Torquay
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Brixham-Torquay: van de vismarkt bij zonsopgang naar de pier bij
zonsondergang
OCHTEND
Brixham Fish Market

Brixham

MIDDAG

U hebt een vroege start in Brixham met een rondleiding
over de wereldberoemde vismarkt (vanaf ongeveer
6.00 uur). U bent getuige van het veilen van enorme
exemplaren zeebaars, stapels sint-jakobsschelpen
en dozen vol schol die worden verscheept naar de
beste visrestaurants van het Verenigd Koninkrijk. Het
is bovendien ook de moeite waard om zo vroeg op te
staan om de zon te zien opkomen boven de haven.
Na een stevig ontbijt in Rockfish is het tijd voor de
uitdagende wandeling (13,6 km/8,5 mijl) van Brixham
naar Torquay. Laat u niet tegenhouden door de lengte
van de wandeling. Het is mogelijk om op verschillende
punten onderweg de wandeling in te korten door bus
12 te nemen naar de haven van Torquay.

Brixham Harbour

Met zoveel te zien, waaronder de rotsformaties uit
drie geologische tijdperken, neemt de wandeling
het grootste deel van de dag in beslag. Betreed de
afgelegen Fishcombe Cove, waar Willem III van Oranje
met zijn Nederlandse leger van 20.000 man aan wal
kwam tijdens de Roemrijke Omwenteling in 1688. U
ziet de mosselkwekerijen liggen in de Elberry Cove,
u kunt krabben en andere beestjes zoeken in de
getijdepoeltjes langs Broadsands en genieten van een
maal met verse vis in Cantina Kitchen and Bar aan
het strand van Goodrington. Las een pauze in op de
traditionele pier van Paignton. Loop daarna door naar
de haven van Torquay en neem een van de regelmatige
veerboten terug naar Brixham.

Brixham Sunset
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De rivier de Dart per stoomtrein, boot en bus
(Paignton, Dartmouth, Totnes)
OCHTEND
Bekijk de bezienswaardigheden van Paignton,
Dartmouth en Totnes op een Round Robin-tour,
met stoomtrein, rivierboot en bus (beschikbaar van
april-oktober). Start in Torquay en neem bus 100 (27
maart–30 september) of bus 12 voor een rit van 50
minuten naar Totnes (14,5 km/9 mijl). Neem de tijd
voor de cafés en winkels in deze onconventionele
marktplaats voordat u aan boord stapt van de boot
over de Dart. Misschien ziet u tijdens de tocht naar
Dartmouth (ongeveer 1,5 uur varen) wel zeehonden,
reigers en aigrettes. Vanuit Dartmouth loopt u in 20
minuten naar Dartmouth Castle (1,6 km/1 mijl) of u
gaat krabben zoeken en lunchen in een bistro aan het
water.

Steaming towards Dartmouth

MIDDAG
Seaton

Broadsands Beach

Stap op de veerboot over de riviermond naar
Kingswear. Neem vanaf hier een historische stoomtrein
voor een rit van 30 minuten langs de rivier de
Dart. U komt voorbij Greenway Halt (halte voor de
Greenway Estate van Agatha Christie) en verder naar
de traditionele badplaats Paignton. Probeer een paar
watersporten of ga van de waterglijbanen. U kunt ook
gewoon lekker niksen op een van de zandstranden.
Neem daarna bus 12 (tot 19.00 uur) voor een ritje
van 30 minuten (5 km/3 mijl) terug naar Torquay.
Trek uw wandelschoenen uit voor een diner met
seizoensgebonden producten en duurzame vis in het
Michelinsterrenrestaurant The Elephant.
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Landelijk park en 800 jaar geschiedenis in Cockington en Torre Abbey
OCHTEND
Cockington

Begin uw dag op het treinstation van Torquay, 1,6 km/1
mijl lopen vanuit de haven in het centrum. Of neem
de bus (diverse lijnen, waaronder nummer 12) voor
een rit van 10 minuten. Vanaf hier begint u aan de
luswandeling naar Cockington (6,3 km/3,9 mijl) waar u
verborgen dalen, glooiende akkers, bossen en velden
met wilde bloemen ontdekt in en rondom het park
en de tuinen van Cockington Court. Ga er picknicken
of doe u tegoed aan de huisgemaakte producten
(zoals honing van de bijen uit de Walled Garden) in de
Cockington Court Tea Rooms.

MIDDAG
Maak een korte stop in Cockington en drink een lokaal
biertje in The Drum Inn. Deze herberg werd in 1936
gebouwd door de wereldberoemde architect Sir Edwin
Lutyens. Weer terug op het treinstation van Torquay
is het maar 500 meter lopen naar de magnifieke
12e-eeuwse Torre Abbey. Dit monument pronkt met
800 jaar geschiedenis, van zijn wortels als middeleeuws
klooster tot aan zijn periode als Georgian landhuis. U
vindt er bekroonde tuinen en kunst uit het tijdperk
van de prerafaëlieten. Sluit uw dag af in het hart van
Torquay, 1,6 km/1 mijl lopen of met bus 10 voor de
vangst van de dag in het prijswinnende restaurant Pier
Point.

Torre Abbey

’s best on the South West Coast Path
d
n
a
l
g
n
E
f
o
e
m
o
s
e
t
s
a
T
d
n
a
See, Hear

Photographers from top: English Riviera
Image Gallery and Allan Ginman

southwestcoastpath.org.uk

The Seafood Coast

Discover

Torbay en de Engelse Rivièra • Torquay, Paignton en Brixham

De panoramische zeegezichten van Brixham en het
Berry Head Nature Reserve
OCHTEND
Breakwater Beach

Begin uw dagtrip in Brixham met een wandelingetje
van 1 km langs de Breakwater, vanwaar u prachtig ver
kunt kijken over de baai. (Pas op, de haven heeft geen
leuning of hek). Onderweg naar de markante vuurtoren
ligt aan de ene kant de historische reddingsbrigade van
Torbay en aan de andere kant het Blauwe Vlag-strand
Breakwater. Hier is een gedenkplaat ter herinnering
aan de Amerikaanse soldaten die vanaf de steiger
vertrokken voor de D-day-landingen.

MIDDAG
Volg vanuit de haven gedurende 1,6 km/1 mijl het
kustpad voorbij de art deco Shoalstone Sea Water Pool
(perfect voor een duik op een zomerdag) naar het café
in Berry Head. Na uw lunch in dit op een klif gelegen
fort uit de tijd van Napoleon maakt u een makkelijke
luswandeling van 2,6 km/1,6 mijl door het belangrijke
Berry Head Nature Reserve. Let op zeevogels (vooral
zeldzame trekvogels in de herfst) en andere (zee)
dieren. Weer terug in Brixham kunt u alles te weten
komen over de boeiende streekgeschiedenis tijdens
uw bezoek aan het Brixham Heritage Museum. [Wilt u
de looptijd inkorten op de terugweg, neem dan bus 17
tussen Shoalstone Beach en Brixham.]

View from Berry Head

Berry Head
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Dartmouth: het Dart Valley Trail en het landgoed van Agatha Christie
OCHTEND
Begin uw dag in Dartmouth en leer deze maritieme
plaats goed kennen tijdens een snelle rondwandeling
over het Dartmouth Town Trail (2 km/1,2 mijl). Doe
inkopen voor een heerlijke picknick bij de bakkers en
delicatessenwinkels. Na een kopje koffie in een café aan
het water is het tijd om de rivier over te steken met de
Higher Dart Ferry. Volg het schitterende Dart Valley Trail
langs de rivier naar het landgoed van Agatha Christie in
Greenway (6,5 km/4 mijl).

Dartmouth Castle

MIDDAG
Greenway

Het pad slingert door betoverende bossen met uitkijk
over de riviermond. U hebt keus te over voor een
prachtige picknickplaats. Tuur naar de boomtoppen op
zoek naar buizerds; houd uw oren gespitst voor de roep
van Vlaamse gaaien en spechten; ben stil en kijk of u
een zeldzaam ree ziet. Nadat u hebt rondgekeken op
de historische National Trust Greenway Estate (waar de
16e-eeuwse ontdekkingsreiziger Sir Humphrey Gilbert
en misdaadromanschrijfster Agatha Christie hebben
gewoond) neemt u de veerboot terug naar Dartmouth
voor een super-de-luxe maal aan de verse viskust.
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Fossil hunting in Charmouth and hill climbing on Golden Cap

Plaatselijke Info

OCHTEND

Accommodatie: De Engelse Rivièra is een prijswinnende, populaire vakantiebestemming met een enorm
aanbod aan accommodatie naar ieders smaak en budget. Torquay, Paignton en Brixham zijn alle drie ideaal als
uitvalsbasis. U vindt er boetiekhotels, aantrekkelijke B&B’s en campings met veel voorzieningen.
Eten & drinken: De Engelse Rivièra is niet voor niets de verse viskust van Engeland. Het is de eersteklas
bestemming om de beste vis uit het Verenigd Koninkrijk te proeven en de wereldberoemde vismarkt van
Brixham te bezoeken (waar de beste chef-koks van het land hun vis en schelpdieren halen). Behalve verse vis
vindt u aan deze kust ook een overvloed aan plaatselijke producten van de boerderij. En vergeet ook niet de
traditionele Devon cream tea te proberen!
Vervoer: De Engelse Rivièra is de perfecte bestemming voor een autovrije vakantie. Er is een uitgebreid en
betrouwbaar openbaar vervoersnetwerk met bussen, treinen en veerboten dat alle belangrijke steden, dorpen
en bezienswaardigheden bedient. Ook zijn er bustours met open dak, een historische stoomtrein, rondvaarten
op de rivier en in Torquay een treinverbinding.
For more information visit

www.englishriviera.co.uk

MIDDAG

Membership
You are sure to fall in love with the South West Coast Path when you walk it, you may even be hooked while
planning your adventure. If you’d like to support the South West Coast Path Association and protect and
promote this beautiful trail, we have an Overseas Membership for just £29 that gives you masses
more information about the Path including the Complete Guide to the South West Coast Path in
your language. Please join us! Find more information at southwestcoastpath.org.uk

South West Coast Path Association
Bowker House, Lee Mill Bridge, Ivybridge, Devon PL21 9EF
UNITED KINGDOM
T: +44 (0) 1752 896237
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