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Introductie

Met de camper langs de Zuidwestkust van Engeland 

Toen we onze camperreizen gingen plannen 
stond Groot-Brittannië hoog bovenaan op 
ons wenslijstje. Voor een van onze eerste 
gidsen reisden we naar Devon en Cornwall, 
op de uiterste zuidwestpunt van Engeland. 
Die gids is inmiddels uitverkocht.
In deze herdruk zijn de commentaren 
van gebruikers verwerkt, we hebben alle 
gegevens nauwkeurig gecontroleerd en er 
zijn enkele camperplaatsen toegevoegd. De 

vormgeving van de gids is aangepast aan 
onze nieuwe stijl, zoals die bij de gidsen van 
Spanje en Frankrijk is toegepast.

GPS Codes uitgebreid
Een belangrijke verbetering - op veler ver-
zoek - is het uitbreiden van de GPS-codes. 
Standaard gebruiken we de decimale codes 
(genoteerd als: 50.527110, -4.949073). We 
hebben daar nu de vertrouwde ‘graden-

minuten-seconden’ codes aan toegevoegd 
(genoteerd als 50°42’20.1”N 3°51’03.4”W). 
Sommige navigatieapparaten hebben dat 
als standaardinstelling.

18-21 dagen rijden en genieten op 
een route van 865 km 
De heen- en terugreis vanuit Nederland en 
naar het startpunt van de route in Eype of 
Charmouth niet meegerekend (zie daarvoor 
de Informatie vanaf pagina 84), is deze 
route te rijden in ca. 3 weken.

In de gids is de route in drie delen 
beschreven:

1   De noordkust van Devon aan het 
Bristol Channel; kleine tot middelgrote bad-
plaatsen, lange stranden en hoge surfers-
golven, met een stukje van Exmoor National 
Park als achterland. Belangrijkste plaatsen:  
Lynton en Lynmouth, Ilfracombe, Bideford 
en het monumentendorp Clovelly. 
 
 

2   De grillige westkust van Cornwall, 
met schilderachtige havenplaatsen, waarin 
de vissersbootjes bij eb droogvallen, zoals 
Padstow aan de Camel Estuary, Tintagel 
met de ruïnes van een magisch kasteel, toe-
geschreven aan Koning Arthur, het mediter-
rane St Ives en uiteindelijk het spectaculaire 
Land’s End met z’n commerciële rimram, 
maar toch ook met z’n magie.

 
3   De weelderige zuidkust van Cornwall 

met havenplaatsen als Falmouth en 
Plymouth en tal van kleine dorpjes aan schil-
derachtige baaien. Hoogtepunten zijn Porth-
curno met het Minack Theatre, St Michael’s 
Mount, en de Lost Gardens of Heligan. Sluit-
stuk is het Nationale Park Dartmoor, met z’n 
kale rotsachtige heuvels, drassige gras- en 
heidevelden en de karakteristieke Dartmoor 
schapen en pony’s. Goed voor talloze mooie 
wandel- en fietstochten.

Uitklapbaar omslag met handige 
overzichtskaarten, met alle 
veerverbindingen vanuit 
Nederland en Frankrijk

Deze nieuwe gids heeft een uitklapbaar 
omslag gekregen met overzichtskaarten aan 
de binnenkant. Op de kaart in de achterflap 
hebben we alle veerdiensten opgenomen. 
Met het overzicht van veerdiensten vanuit 
Frankrijk, sluit deze gids goed aan op onze 
routes in Normandië en Bretagne. Vanuit 
Dieppe, Le Havre, Ouistreham, Cherbourg, 
Saint-Malo en Roscoff vertrekken dage-
lijks veerboten met voldoende plaats voor 
campers. Zo wordt het mogelijk de reis naar 
Frankrijk te verlengen met deze mooie route 
door Devon en Cornwall. In de praktische 
informatie vanaf pagina 84 lees je meer over 
de veerdiensten naar en vanuit Engeland.

Suggesties? Geef svp feedback
Kijk ook op www.CamperRoutes.nl
Onze hobby, camperen, is na een leven als 
reisschrijver en redacteur een fulltime job 
geworden. Onze routegidsen worden steeds 
dikker en zijn nu overal verkrijgbaar.
De vele reacties die we van gebruikers 
ontvangen stimuleren ons om door te gaan 
op de ingeslagen weg.
Reacties maken onze gidsen extra waar-
devol, want we verwerken ze in de ‘update’ 
rubriek op onze website en uiteindelijk ook 
in de herdrukken van de gidsen.
Mocht je onderweg zaken tegenkomen die 
niet meer kloppen, campings of camper-
plaatsen die gesloten zijn, of een nieuwe 
attractie die je niet mag missen, laat het ons 
dan weten. We zijn je er dankbaar voor.

Met enthousiaste campergroet,
Mike Bisschops, uitgever/hoofdredacteur
www.CamperRoutes.nl

Wat maakt een vakantie in Groot-Brittannië zo bijzonder? Dat is een vraag die we 

onszelf vaak stellen als we weer eens plannen maken voor een reis aan de over-

kant van het kanaal. Je moet er namelijk wel wat voor over hebben. Een soms dure 

overtocht per veerboot, waarop je ook nog zeeziek kunt worden als je pech hebt. 

Links rijden met het risico dat je vergeet eerst naar rechts te kijken op kruisingen 

en rotondes. Keuzes maken uit dure restaurants of vette fish and chips eten, bier 

zonder schuim drinken. Er is nogal wat aan te merken op Engeland, Schotland en 

Wales. Maar als je er een paar dagen rondreist, dan blijken al die bezwaren een voor 

een weg te vallen. De landschappen zijn onvergetelijk mooi, de dorpen en stadjes 

zijn vaak bijzonder schilderachtig en de Britten zelf zijn makkelijk aanspreekbaar, 

vriendelijk en behulpzaam en meestal zeer voorkomend in het verkeer. 
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We zetten de camper voor drie dagen neer 
op een heuveltop van North Morte Farm, 
waar we af en toe bijna wegwaaien, maar 
wel worden beloond met een schitterend 
uitzicht. Van hier naar Woolacombe is het 
een ruim uur lopen over de weg.
Direct voorbij Saint Mary’s Church duikt de 
weg met een helling van 25% omlaag en 
slingert langs de kust naar de badplaats. De 
heenweg lopen we over de weg en niet over 
het voetpad, omdat we de karakteristieke 
huizen en hotels aan de buitenrand van 
Woolacombe willen zien.

Badplaats met het mooiste strand
Woolacombe

Dit is allereerst een echte familiebadplaats 
met alles wat daarbij hoort: bingo, fish and 
chips kraampjes en cafetaria’s waar de geur 
van vette frites op straat te ruiken is. Maar 
tegelijk heeft Woolacombe ook een chique 
kant, met goede hotels en restaurants en 
een grote golfbaan. Een van die hotels zien 
we aan de buitenrand van het stadje rechts 

liggen: het Watersmeet Hotel. Je kunt er 
volgens Tripadvisor heel goed eten. Je hebt 
er bovendien een prachtig uitzicht over de 
zee en de omgeving. Voor de hotelgasten is 
er een privéstrandje tussen de rotsen.
Maar wie wil er op een privéstrandje liggen, 
als je ook op het brede en bijna vijf kilome-
ter lange strand je handdoek kunt neerleg-
gen en kunt genieten van een constante 
show van kitesurfers en waveboarders? 
Alweer volgens Tripadvisor is Woolacombe 
Beach het mooiste en schoonste strand van 
Engeland. 

De afgelopen jaren heeft de plaats een 
flinke opknapbeurt gekregen, wat ongetwij-
feld iets te maken heeft met de bloeiende 
economie in Zuid-Engeland. Je ziet het ook 
aan de bars en restaurants. De shabby 
indruk die we vier jaar geleden kregen van 
Woolacombe is intussen verdwenen. Mooi 
voorbeeld is bar-restaurant The Red Barn, 
op de hoek tegenover het grote parkeerter-
rein bij het strand. Het is zeer populair bij 
wandelaars, die de kwaliteit van het eten 
- en de voedzaamheid - bij hun beoordelin-
gen de hemel in prijzen. Onze ervaring is 

ZIEN EN DOEN

Woolacombe
• Kijken naar kitesurfers en wave 

 boarders langs het brede strand

• Vette frites eten langs de 

 boulevard

Ilfracombe
• Vaartochten langs de kust

• Een Tunnel Beach bezoeken

Mortehoe
• Wandelen vanaf de camping over  

 het Coast Path

Ruige klippen en familiebadplaatsen

WOOLACOMBE, ILFRACOMBE EN MORTEHOE
Westelijk van Exmoor ligt een rotsachtige kaap waar twee grotere plaatsen liggen 
die als een magneet werken op vakantiegangers en op Britten die lekker buiten 
‘in the country’ willen wonen: Ilfracombe en Woolacombe. Daar tussenin, dicht bij 
Woolacombe, ligt het kleine slaperige plaatje Mortehoe. Voor camperaars die graag 
van mooi uitzicht genieten ligt hier ‘the place to be’: North Morte Farm camping. 
Direct langs deze camping loopt een van de mooiste trajecten van het
beroemde voetpad: het South West Coast Path. 

Foto links: de oudste pub van Ilfracombe. Onder: wandelen 
vanuit Mortehoe naar Bull Point Lighthouse en Lee Bay

ETAPPE IN ‘T KORT

Langs de kust:
Lynton (camping)
A39  >> Blackmoor Gate >> A399 
>> Ilfracombe >> A361, B3343 >> 
Mortehoe, North Morte Farm
Totaal 38 km

Alternatief binnendoor:
v.a. Blackmoor Gate 
A399, A3123, B3343 >>
Mortehoe, North Morte Farm
Totaal 33 km

Camping North Morte Farm, 
Mortehoe
GPS 51.18838, -4.203600 
(51°11’18.2”N, 4°12’13.0”W)

De baai van Woolacombe met z’n brede strand is een geliefde surfplek

1
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Hartland Abbey
Een bezoek aan Clovelly en aan Hartland 
Abbey laat zich goed met elkaar combin-
eren. Wil je volop genieten van de bijzon-
dere tuinen en de omgeving van Hartland 
Abbey, dan heb je meer tijd nodig.
Om met de tuinen te beginnen: deze werden 
tussen de twaalfde en zestiende eeuw 
ontworpen en onderhouden door Augus-
tijner monniken. Toen het hele landgoed 
in 1539 overging in particuliere handen - 
Hendrik VIII schonk het aan de beheerder 
van zijn wijnkelders! - werden de tuinen 
in Engelse landschapsstijl uitgebouwd. 
Tegenwoordig bestaan ze uit drie hoofd-
delen: de weelderige ommuurde tuin met 
veel bloeiende planten, de moerastuin met 
enorme camelia’s, rododendrons en hosta’s, 
en de bostuinen met o.a. azalea’s, gerani-
ums en magnolia’s. Voor kenners is dit een 
prachtige ontdekkingsreis. Wij als amateur-
tuiniers genoten vooral van de sfeer en de 
geuren.

Decor van BBC tv-series
Het huis, ofwel de ‘Abbey’ is minder interes-
sant dan het van buiten lijkt. Dat  de BBC 
hier met regelmaat filmt, bijvoorbeeld voor 
de ‘Antiques Roadshow’ en voor de tv-versie 
van ‘Sense and Sensibility’, is een leuk 
weetje, maar de paar kamers die kunnen 
worden bezocht bevatten een allegaartje 
aan oud meubilair zonder enige familie-
geschiedenis. Het grootste deel van het huis 
wordt bewoond door de huidige eigenaren. 
En er worden enkele kamers verhuurd voor 
Bed and Breakfast. In de ‘Old Kitchen’ kan 
je lunchen of gewoon een lekker kopje koffie 
of thee drinken. En dat is wel weer leuk… 
De natuur rondom het landhuis is des te 
boeiender. Hartland Point in de directe 
omgeving is een van de ruigste punten 
langs de hele kust. Talloze schepen zijn hier 
door de eeuwen heen vergaan, ondanks 
de mooie witte vuurtoren die op een 120 
meter hoge loodrechte rotspunt staat. Het 
gebied is te ruig om er zomaar doorheen te 

zwerven, maar een wandeling van een paar 
uur over een van de vele voetpaden achter 
de kust, of over het South West Coast Path, 
geeft een overweldigende indruk van het 
gebied. Let wel, dit is een van de zwaarste 
trajecten van het kustpad. Diep ingesneden 
baaien, watervallen, afgewisseld door idyl-
lische strandjes, maken dit een fascinerend 
gebied. Bij slecht weer kan het hier ook 
behoorlijk spoken. Warme kleding en regen-
jacks meenemen!
Vlak bij Hartland Abbey ligt Stoke Barton 
Farm en Campsite. Een mooi uitgangspunt 
voor wandelingen langs de kust.

Hendrik VIII schonk Hartland Abbey aan de beheerder van zijn wijnkelders

Rechts: de ommuurde tuin van Hartland Abbey. In 
de 13e eeuw ontworpen door monniken.

Onder: decor van historische tv-series. Alleen het 
deel links op de foto is te bezoeken

1
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Alle steile straatjes in Padstow leiden naar 
het fleurige vissershaventje, of naar South 
Quay, waar Rick Stein’s Seafood 
Restaurant is gevestigd tegenover de 
‘Lobster Hatchery’. 
De aantrekkingskracht van Rick Stein is zo 
groot, dat het stadje altijd een levendige in-
druk maakt, weer of geen weer. Het niveau 
van het bezoekende publiek blijkt uit de vele 
boetieks en galerieën, waar watersportmo-
tieven de boventoon voeren. De lijst met 
goede restaurants mag er trouwens ook 
wezen!
In de haven liggen naast witte plezierjachten 
veel kleurige vissersboten. Ze voeren dage-
lijks verse vis aan voor de restaurants. 

Eten bij Rick Stein
Hoewel het zeer onverstandig is niet te 
reserveren voor een maaltijd bij de grote 
chef, lukt het ons om op zaterdagavond 
een tafeltje te krijgen in zijn kleinste zaak, 
Rick Stein’s Café in Middle Street. Het is er 
knus, op een leuke manier artistiek ingericht 
en het eten overtreft onze verwachtingen. 
Zeebaars met een saus van pernod en 
venkel, gevolgd door een zomerpudding 
met vanille-ijs, om je vingers bij af te likken. 
En nog betaalbaar ook.

Fietsen met een dikke glimlach
Vanaf de camping, Padstow Touring Park, 
dalen we op de fiets af tot bij de haven. 
Even een kop koffie in de sfeervolle pub 
The Shipwreck en dan langs de haven naar 
het Seafood Restaurant en verder naar het 
startpunt van de Camel Trail fietsroute. Die 
begint officieel bij de Lobster Hatchery, waar 
babykreeftjes veilig mogen opgroeien om 
vervolgens met honderden tegelijk in de 
zee bij Cornwall en de Scilly Islands worden 
uitgezet. Zodat wij ze later weer lekker kun-
nen opeten…
We fietsen langs de monding van de Camel 
River, die bij eb verandert in een prachtige 
zandvlakte met glinsterende riviergeulen. 
Tot aan de volgende plaats, Wadebridge, is 
de rivier zeker een kilometer breed en bij eb 
verzamelen zich hier massa’s watervogels, 
waaronder lepelaars en witte reigers. Al dit 
moois is te zien vanaf het fietspad dat tus-
sen Padstow en Wenfordbridge is aange-
legd op een oude spoorlijn, de Camel Trail. 
Totaal bijna 29 kilometer overwegend vlak 
terrein. Op een mooie zondag rijden tiental-
len families heen en weer tussen Padstow 
en Wadebridge, ongeveer 18 kilometer heen 
en terug, sommigen met aanhangertjes met 
kinderen erin. Bijna iedereen lacht van oor 

ZIEN EN DOEN

Padstow
•  Bezoek Padstow Contemporary Art 

Gallery, Parnell Court

• Seafood Restaurant van Rick Stein

• Neem de ferry naar Rock

• Fiets over de Camel Trail

Bodmin
•  Ga direct naar de gevangenis en 

 huiver in de martelkamers

• Zie het goede leven van de 19e  

 eeuwse adel in Lanhydrock House

• Proef de wijnen van Camel Valley  

 Vineyard

• Wandel (bij goed weer) over 

 Bodmin Moor

Rondom de River Camel 

PADSTOW, BODMIN EN DE CAMEL ESTUARY
Padstow wordt wel de ‘culinaire hoofdstad van Cornwall’ genoemd. Topchef en 
BBC-kok Rick Stein streek hier neer en opende een visrestaurant dat wereldfaam 
verwierf: The Seafood Restaurant. Bodmin daarentegen is vooral bekend om een 
lugubere gevangenis, Bodmin Jail, maar ook om een beroemd hotel: de Jamaica 
Inn op Bodmin Moor. In de heuvels en de Moors én langs de Camel Estuary loop of 
fiets je de overtollige pondjes er wel af. 

ETAPPE IN ‘T KORT

Camping Tintagel
>> B3263, A39, A389, 
Camping Padstow
Rondrit Bodmin Moor
>> A389 Bodmin 
>> A30 Bodmin Moor, 
Jamaica Inn
>> A30 Lanhydroc House
>> A30, A39, B3274, A389
Camping Padstow
Totaal 140 km

Padstow Touring Park
GPS 50.527110, -4.949073
(50°31’37.6”N, 4°56’56.7”W)
Dennis Cove Campsite
GPS 50.531982, -4.936731
(50°31’55.1”N, 4°56’12.2”W)

Links: Luxe 19e eeuwse reiskoffer in Lanhydroc House
Onder: ‘Treats on Trikes’ langs de Camel Trail

Heerlijk eten zonder poespas in Rick Stein’s Café

2
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Tussen Padstow en St Ives ligt de meest 
bekende familiebadplaats van Cornwall:  
Newquay. De plaats wordt druk bezocht, 
vooral vanwege de prachtige zandstran-
den die tussen stevige rotspartijen liggen 
gedrapeerd. Buiten de stad is het de moeite 
waard om mooie wandelingen te maken. 
Voor een verblijf van meerdere dagen is 
er een grote en dure camping, Porthbay 
Holiday Park, aan de rand van de stad en 
dichtbij zee. Wij hebben deze camping niet 
bezocht, omdat we besloten met een flinke 
boog om Newquay heen te rijden en door 
te stomen naar St Ives aan de subtropische 
zuidelijke punt van Cornwall.

Kleurenspel in St Ives 
Een plaats die meer lijkt op een Zuidfrans 
stadje dan St Ives zal je in Engeland 
niet snel vinden. Het is een plaatje. Het 
doorschijnende turkooizen water van de 

baai, het goudgele zandstrand en de deels 
wit geschilderde huizen brengen je direct in 
vakantiestemming. 
Vlak bij St Ives en redelijk dicht bij de zee 
ligt een grote camping, Polmanter Touring 
Park, die speciale camperplaatsen heeft. 
De prijzen voor de standplaatsen zijn echter 
dermate hoog (£37 tot £48) dat we uitwij-
ken naar camping Beachside Holiday Park 
in Hayle, aan de andere kant van de baai. 
Daar staan we voor ongeveer £25 op een 
smalle strook gras in de duinen en kunnen 
we vanaf de duintop St Ives zien liggen. 
Lopend over een stukje South West Coast 
Path hebben we steeds een ander zicht op 
St Ives en met het wisselende licht wordt 
de plaats steeds intrigerender. Als we met 
de bus vanuit Hayle in St Ives aankomen, 
ligt de baai er in z’n volle glorie bij. De witte 
huizen rondom het strand worden mooi 
belicht en de schaduwen van mooi-weer-

Langzaam maar zeker komen we in het subtropische deel van Cornwall terecht, met 
St Ives als het St Tropez van Engeland. Niet zo mondain, maar zeker zo kleurrijk. 
De sfeer van het stadje met zijn bijna lichtgevende baai is zo bijzonder dat St Ives 
als een magneet werkte op allerlei kunstenaars. 
En dan op weg naar Land’s End. Temidden van heerlijke ruige natuur is op de 
uiterste zuidwestpunt van Engeland een kleine kermis gebouwd, zodat de 
duizenden bezoekers die hier naar de golfbewegingen van de oceaan 
komen kijken nog wat vertier vinden.

ETAPPE IN ‘T KORT

Camping Padstow
>> A39, A30
Camping Hayle 
>> A30 >> B3074 
St Ives
>> B3311, A30 
Land’s End

Totaal 106 km

Beachside Holiday Park, 
Hayle
GPS 50.201938, -5.415125
(50°12’07.0”N, 5°24’54.5”W)

De transparante kleuren van St Ives Bay geven 
het stadje een mediterraans karakter

ZIEN EN DOEN

St Ives
•  Slenteren (met de menigte mee) door 

de winkelstraatjes van St Ives achter 

Wharf Road

• Een pub lunch eten op een van de  

 gezellige terrassen aan The Wharf,  

 met uitzicht op het haventje

• Tate Modern bezoeken en/of het 

 Barbara Hepworth museum

Land’s End
•  De bordjes naar het winkelcentrum 

negeren en direct over wandelpaden 

naar de zee lopen. Je daar laten 

fotograferen en bedenken hoe ver het 

zwemmen is naar Amerika!

Links: sculptuur in de tuin van het Barbara Hepworth 
museum. Onder: Last House in Land’s End

Naar de magische zuidwestpunt

ST IVES EN LAND’S END

2
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We wilden niet uit Zuid-Engeland vertrekken 
voordat we Dartmoor enigszins hadden ont-
dekt. Het is een van de 15 nationale parken 
van Groot-Brittannië en het grootste park in 
Zuid-Engeland. We merkten al snel dat we 
er met de camper weinig te zoeken hadden. 
Alleen de B3212, die het gebied 
diagonaal doorkruist van Moretonhamp-
stead naar Princetown en de oost-west-
verbinding B3357 van Ashburton naar 
Tavistock zijn enigszins geschikt voor 
grotere campers. Alle andere wegen die we 
probeerden, waren soms zo smal dat we 
bang waren vast te lopen. 
Ondanks dat smaakte de kennismaking 
naar meer. Fervente wandelaars als we zijn, 
konden we hier ons hart ophalen aan een 
tweetal mooie korte wandelingen.

Wandelen door de Moors
We kozen een camping in het zuidwesten, 
bij Tavistock, en in het noorden bij More-
tonhampstead als uitvalsbasis. Vooral 
Tavistock beviel ons goed. Het eeuwenoude 
stadje ligt aan de rivier de Tavy en heeft een 
mooi historisch centrum. De Pannier Market 
(elke dag overdekte markt) zit in een 19e 
eeuws gebouw, maar de markt was er al 
in de elfde eeuw, toen Tavistock betekenis 

kreeg door de winning van grondstoffen in 
de omgeving, o.a. koper en tin. 
De camping, Langstone Manor, ligt in het 
nationale park en is bijzonder sfeervol. 
Weliswaar wordt een flink deel bezet door 
stacaravans, maar op de terreinen voor 
tenten, caravans en campers merk je daar 
weinig van. In de Manor zit een goede pub 
waar je ook heel lekker kunt eten.
Vanuit de camping maken we een mooie 
wandeling naar de Great Mis Tor. 
De camper kunnen we op een kleine 
parkeerplaats langs de B3357 neerzetten. 
Vanaf daar lopen we over een vaag pad 
naar de stenige bult met de mysterieuze 
naam, die we in de verte zien liggen. Het 
terrein is hier vrij zompig en we moeten 
geregeld over kleine stroompjes springen. 
Het is een hele kunst om droge voeten te 
houden, zelfs met onze goede wandel-
schoenen. Als we halverwege de helling 
zijn, zien we een onheilspellende wolken-
lucht, die zich in een paar minuten boven de 
539 voet hoge heuvel vormt. We lopen nog 
een paar minuten door, vooral omdat het 
panorama steeds mooier wordt hoe hoger 
we komen. Maar uiteindelijk keren we op 
onze schreden terug. We zijn niet echt in 
‘survival mode’.

In het hart van Devon

DARTMOOR NATIONAL PARK
Eindeloos golvende gras- en heidelandschappen, met heggen en muurtjes ineen-
gevlochten tot een mozaïek waarop wolken en zon een grillig kleurenspel spelen. 
Schapen met zwarte koppen en pony’s die schichtig op afstand blijven. Een land-
schap doorsneden door wandelroutes en een enkele weg. Hier en daar een 
boerderij en soms een pub. 
Dartmoor is een gebied voor liefhebbers van ruige natuur, voor wandelaars met 
goede schoenen en kleding en enig besef van oriëntatie. 

ZIEN EN DOEN IN DARTMOOR

• Wandelen in de Moors (bij mooi weer)

• Via een van de Visitor Centres een  

 free pocket map guide van Dartmoor  

 bemachtigen, met 100 suggesties  

 voor activiteiten

• Een korte wandeling door Moreton-

 hampstead maken

• Fietsen op de Granite Way vanaf het  

 station van Okehampton

• Een prachtige rit maken over de door- 

 gaande wegen en de kleine zijwegen

Links: het Dartmoor schaap
Onder: camper in het weidse Moorland

ETAPPE IN ‘T KORT

Pentewan Sands  
>> B3273, A390/A38, A386
>>  B3357 >> Tavistock >> 
Langstone Manor Holiday Park 
Totaal 76 kilometer

>> B3357 Dartmoor Postbridge 
>> B3212 >> Moretonhampstead  
>> A382 >>Camping 
Woodland Springs
>> A30, B3260 >> 
Dartmoor Railway Station 
Okehampton 
>> fietsroute naar Meldon Viaduct.
Totaal 161 km

Camping Langstone Manor
GPS 50.5449, -4.08397
(50°32’41.6”N 4°05’02.3”W)
Camping Woodland Springs
GPS 50.70558, -3.85093
(50°42’20.1”N 3°51’03.4”W)

3
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3CHARMOUTH
Monkton Wyld Farm

1

PLUS EN MINPUNTEN
+ modern
+ camperservicestation
+ sanitair

BESCHRIJVING
Groot mooi aangelegd terrein van de Cam-
ping & Caravanning Club of Great Britain, 
met een apart terrein voor stacaravans. 
Professionele ontvangst. We kregen een 
van de laatste plekken nogal schuin op gras. 
Uitstekend sanitair, zeker het blok naast 
receptie. Verwarmd, nieuw, schoon, warme 
douches zonder munten. Niet goedkoop, 
maar camping is wel erg luxe ingericht. 
Winkel aanwezig. Verder niet zo heel veel 
van het terrein gezien, slechts een nacht 
gebleven (laat binnen, vroeg weg). Wifi 
aanwezig.

50.7642, -2.91514 
(50°45’48.8”N, 2°57’02.6”W)
Scotts Lane, DT6 6DB
Charmouth, Dorset 
0044 1297 631131
www.monktonwyld.co.uk

Vlak bij A35, je hoort de weg 
niet. Rustig! Geen uitzicht
Ja
15 maart - 30 oktober 
£19,25 - 27,45 

COÖRDINATEN

ADRES

TELEFOON
WEBSITE
E-MAIL
LIGGING

SERVICEPLAATS
OPEN
TARIEF* 

Camping Monkton Wyld, Charmouth

Channel View, Lynton. Onder: Uitzicht over Bristol Channel

4

Info

EYPE
Highlands End

2

Mooi terrein, direct aan zee. Plaatsen met 
uitzicht. We hebben hier niet gestaan, omdat 
de camping vol was.
http://highlandsendholidaypark.co.uk/
GPS50.721008, -2.777733
(50°43’15.6”N, 2°46’39.8”W)

LYNTON
Channel View  

COÖRDINATEN 51.218432, -3.829891
 (51°13’06.4”N, 3°49’47.6”W)
ADRES  EX35 6LD Lynton, 
 North Devon
TELEFOON   0044 1598 753349
WEBSITE    www.channel-view.co.uk/
E-MAIL relax@channel-view.co.uk
LIGGING    Vlak bij A39, geen verkeers-

geluid. Disco in weekend. 
Uitzicht op zee

SERVICEPLAATS Ja
OPEN  Maart tot november
TARIEF *  £16,00 - 21,00

PLUS EN MINPUNTEN
+ standplaatsen
-  sanitair
-  discotheek

BESCHRIJVING
Aardig terrein met uitzicht op Bristol Channel. 
Aantal mooie plekken met een rechthoekje 
grint voor de voor- of achterwielen. Kraan en 
afvoer bij de plek. Sanitair oud, beetje luguber 
‘s avonds, douches niet echt warm, geen 
munten. Wel acceptabel. In het weekend mu-
ziek van een ‘discotheek’ achter de receptie. 
Terrein is geen topper maar wel goed uit-
gangspunt voor een bezoekje aan Lynton en 
Lynmouth. Winkel aanwezig. Geen bus naar 
Lynton. Wij zijn naar beneden gelopen en met 
de taxi voor 6 pond teruggegaan. Gratis Wifi, 
we kregen een code bij de receptie, maar het 
werkte niet.
In de buurt van Lynton, Caffin’s Cross, ligt 
nog een site van de Camping Club (51.2168, 
-3.857) met een speciaal service point voor 
campers.

* Alle campingtarieven 2015/2016. 
ACSI-card of Camping Key tarieven € 12, 14, 
16 of 18 indien camping participeert. Let op 
stickers/bordjes bij receptie. Andere tarieven 
vermeld als laagseizoen/hoogseizoen
voor camper, 2 personen met elektrische 
aansluiting. 

COÖRDINATEN 51.18838, -4.203600
 (51°11’18.2”N, 4°12’13.0”W)
ADRES  EX34 7EG Mortehoe
 North Devon
TELEFOON   0044 1271 870381
WEBSITE    northmortefarm.co.uk/
E-MAIL info@northmortefarm.co.uk
LIGGING    Fraai uitzicht op zee. Heel 

rustig. Dicht bij Mortehoe

SERVICEPLAATS Ja
OPEN  1 april tot 31 oktober
TARIEF  £13,00 - 19,50 zonder elektra

PLUS EN MINPUNTEN
+ ligging
+ uitzicht
+ sanitair

BESCHRIJVING
Absolute topper, prachtig uitzicht over ruige 
kust en de oceaan. Fantastisch sanitair, 
verwarmd, schoon, lekkere warme douches 
zonder munten. Veld met vaste stacaravans 
en speelveld (niet storend, mooi aangelegd), 
veld met electra voor caravans/campers 
zonder uitzicht, diverse velden voor tenten en 
met een beetje zoeken naar een rechte plek 
een paar plaatsen voor niet al te grote 
campers zonder electra en met geweldig 
uitzicht. Direct toegang tot het South West 
Coast Path zowel richting Lee/Ilfracombe als 
naar Woolacombe, wandelkaart bij recep-
tie verkrijgbaar voor 2 pond. Wifi alleen bij 
receptie, slecht mobiel bereik.

 MORTEHOE 
 North Morte Farm


