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Welkom

Inhoud

In Dorset komt de geschiedenis van Groot-Brittannië tot leven. 
Zo ziet u bij Lyme Regis fossiele kliffen uit het juratijdperk en de 
grootse Durdle Door, een prachtige natuurlijke boog van kalksteen, 
allemaal aan de indrukwekkende werelderfgoedkust van Dorset. 
Landinwaarts wachten u gastvrije marktdorpjes, het glooiende 
landschap in het noorden en de mysterieuze kalkreus bij Cerne 
Abbas. U ziet hier overal om u heen niets anders dan geschiedenis en 
natuurschoon. Ontdek de boeiende geschiedenis van Highcliffe Castle 
in Christchurch, bezoek de haven van Portland, waar in 2012 de 
vaaronderdelen van de Olympische en Paralympische spelen werden 
gehouden, volg de voetpaden op het Isle of Purbeck voor een prachtig 
uitzicht op de Old Harry Rocks of doe lekker helemaal niets op het 
de eindeloze zandstranden bij Studland Bay. Het hele gezin vermaakt 
zich uitstekend op de afgelegen stranden bij Weymouth en Swanage. 
Bij het rotsachtige Chesil Beach voelt u de wind door uw haren gaan 
en vanaf de Gold Hill bij Shaftesbury is het uitzicht op Blackmore Vale 
ongekend mooi. En dit is nog maar een tipje van de sluier. In Dorset 
is ontzettend veel te doen, van een dagje op stap in Bournemouth en 
Poole tot een wandeling over de bospaden in het New Forest National 
Park. En het mooiste is misschien wel dat u er vanuit Engeland, 
Nederland en België zo bent!

Foto
Durdle Door – ©Mark Simons 

Dit is Dorset
Zie voor informatie over reizen naar 
Dorset pagina 23. 

Zie voor meer informatie over 
bezienswaardigheden in Dorset:
www.visit-dorset.com

Volg ons:

Clockwise: Old Harry Rocks (©Adam Burton 
Photography), Local apples, Corfe Castle,  
Abbotsbury, cycling on Portland.
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Visit our website for 
details on places to stay, 
where to eat, attractions, 
activities and events – 
everything you need to 
make the most of your 
time in Dorset.

4.  Van vroeger tot nu
  Verken de ruwe kust van Dorset, 

die miljoenen jaren oud is en geen 
gebrek kent aan stranden, kliffen en 
kustdorpjes.

8.  Actief op reis 
  Doorkruis de regio te voet, op de 

fiets of te paard. Speel een potje 
golf, hang aan kliffen of schiet over 
de golven in een rubberboot.

12.  Zoek de rust van  
landelijk Dorset op 

  Treed in de voetsporen van Thomas 
Hardy in de marktdorpjes van 
Dorset. Ga op zoek naar herten, voer 
de zwanen en ontdek forten uit de 
ijzertijd, die diep verborgen liggen in 
het glooiende, glorieuze landschap.

16.  Eten in Dorset
  Op de vele boerenmarkten in Dorset 

vindt u allerlei biologische lekkernijen. 
Bestel een clotted cream tea en ga 
lekker luxe uit eten. Sla ook zeker de 
lokale cider niet over.

18. Heerlijk dagje Dorset
  Bij de stranden, kastelen, 

landhuizen, dorpjes en vele 
prehistorische overblijfselen zit  
jong en oud goed voor een heerlijk 
dagje uit.

20. Winkelen in Dorset
  Zoek iets moois uit op de markt, sla 

lekkernijen in op de boerenmarkt en 
ga op zoek naar een leuk souvenir in 
een van de vele winkeltjes.

21. Genoeg te doen in Dorset
  Hier krijgt u suggesties over wat u 

kunt doen in Dorset en wanneer u  
er het beste naartoe kunt.

22.  Toeristische informatie
  Accommodatie, van hotels tot 

campings, reisinformatie voor als 
u met de trein, auto of het vliegtuig 
reist en contactinformatie.



DORSET VAN 
VROEGER TOT 
NU: DE JURASSIC 
COAST

Deze kustlijn was de eerste 
Engelse bezienswaardigheid die 
tot UNESCO-werelderfgoed is 
uitgeroepen en loopt van Purbeck 
via Lyme Regis, in West-Dorset, 
naar Exmouth, in Devon, over een 
afstand van zo’n 150 km.

Volg de kronkelende landweggetjes 
naar de zee en ontdek daar 
prehistorische fossielen en enorme 
voetafdrukken aan de onderkant 
van de kliffen, die inmiddels 185 
miljoen jaar oud zijn. U vindt hier 
ook stranden die alleen te voet 
bereikbaar zijn.

Verblijf een tijd in het 
historische Lyme Regis, met 
zijn kalkstenen kliffen en talloze 
bezienswaardigheden. U kunt er 
naar fossielen zoeken, bijzondere 
musea bezoeken, kunst bekijken 
en iets leuks uitzoeken in de 
souvenirwinkeltjes. Een wandeling 
over het strand bij Charmouth is 
ook aan te raden voor wie geen 
genoeg krijgt van het fossielen 
zoeken. Hebt u zin in een uitdaging, 
beklim dan de Golden Cap, het 
hoogste punt aan de zuidkust. U 
wordt beloond op een prachtig 
uitzicht over de kliffen en stranden.

Wilt u genieten van frisse lucht, wandelingen langs de kliffen, 
een adembenemend uitzicht en gezellige dorpjes met uitstekende 
eet- en winkelgelegenheden? Dan is de Jurassic Coast de ideale 
bestemming.

Check online
www.visit-dorset.com

Left hand page: From Bats Head view towards  
Durdle Door.

Clockwise: Lulworth Cove (©Roger Holman),  
Lyme Regis Fossil Festival, Peveril Point
(©Adam Burton Photography), Beach huts at  
Lyme Regis.
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Relax on Man O’War Beach

Langs de gehele kust liggen 
boeiende dorpjes en steden: in 
Swanage vindt u lekkere fish and 
chips en kunt u indrukwekkende 
wandelingen maken naar Studland 
Bay, Durlston Head en de Old 
Harry Rocks. In het georgiaanse 
Weymouth ziet u de brug opengaan 
om luxe schepen door te laten. De 
pubs en cafés aan de bedrijvige 
waterkant van Weymouth zijn 
zonder meer een bezoekje waard.



Gaat u op vakantie met 
kinderen?
Ga dan naar de zachte zandstranden langs 
de elegante Esplanade, bij Weymouth. 
Bezoek het strand bij Swanage of neem 
een duik in het beschermde water bij de 
indrukwekkende Studland Bay, met zijn 
hoge kalkkliffen in het zuiden. Bij Lyme 
Regis gaat u op het met kiezels bezaaide 
Town Beach op zoek naar fossielen.  
Doet u het liever rustig aan? Dan kunt 
u op het lange eind van de Cobb lekker 
ontspannen aan het water. 
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Clockwise: Studland Beach, View from Golden Cap, Dorset’s harbours,  
South West Coast Path milestone, Beach fun, Pulpit Rock Portland  
(© Ben Pipe), West Bay.

Rijd bij eb over het grindpad naar het Isle 
of Portland, met het ruigste stukje kust 
van heel Dorset. Volg een rondleiding 
door het Tudor-kasteel en beklim de 153 
treden naar de top van de vuurtoren bij 
Portland Bill voor een prachtig uitzicht op 
Chesil Beach. Verderop vindt u bij West 
Bay de charmante haven van Bridport, 
waar de Britse dramaserie Broadchurch is 
opgenomen. De meanderende rivier de Brit 
wordt hier aan weerszijden omgeven door 
zandkleurige kliffen.

Vanaf Lulworth Cove volgt u de wilde 
kustlijn naar de beroemde Durdle Door, 
een natuurlijke zandstenen boog. In de 
buurt vindt u het kiezelstrand Chesil 
Beach, zich zo’n 30 kilometer uitstrekt 
en vlak bij de Fleet Lagoon ligt, waar 
veel wilde dieren voorkomen. In de 
zomermaanden moet u zeker even naar de 
Swannery gaan, in het charmante, typisch 
Britse dorpje Abbotsbury. U hebt hier 
uitzicht op Chesil Beach.
 

Geniet van het 
indrukwekkende 
uitzicht aan de 
imponerende 
Jurassic Coast. 
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Volg het South West Coast Path langs de Jurassic Coast in Dorset. De  
rotsformaties lijken wel van een andere planeet, met eindeloze vergezichten  
vanaf de top van de kliffen. 

GOEDE IDEEËN:
-  Maak een reis naar het 

historische Christchurch, met 
zijn prachtige kade en rustige, 
natuurlijke haven.

-  Geniet van het uitgestrekte 
strand bij Highcliffe.

-  Bezoek het nabijgelegen 
Mudeford en maak een 
wandeling langs het strand  
naar Highcliffe Castle.

ONLINE INFORMATIE 
Zie voor meer informatie over  
de Jurassic Coast: 
www.visit-dorset.com

Meer informatie 
online



ACTIEF  
OP REIS!
LEKKER ACTIEF DORSET VERKENNEN:  
DOE MEE MET DE LOKALE SPORTERS OF 
PROBEER EEN SPORT DIE U NOG NOOIT  
HEBT BEOEFEND.

Fietsers hebben zo accommodatie 
gevonden. Via het Cyclists 
Welcome Scheme vindt u genoeg 
accommodatie met droogkamers 
voor uw fietsspullen en afgesloten 
schuren voor de fiets. 

Ruiters van elk niveau zitten 
goed in het noordelijke 
kalklandschap van Dorset. Rijd 
over de lommerrijke ruiterpaden 
of galoppeer over de uitgestrekte 
Studland Bay. De regio is rijk aan 
maneges, met paarden en pony’s 
voor de beginnende en ervaren 
ruiter. Meer informatie vindt u 
online.

Als u aan de hectiek van het 
dagelijkse leven wilt ontsnappen, 
is Dorset de ideale bestemming. 
Hier voelt u de wind in uw haren 
en de warme zon op uw gezicht. 
Verken winderige kliffen, rustige 
landweggetjes, glooiende heuvels en 
eindeloze bospaden, te voet, met de 
fiets of te paard. Op het water kunt u 
lekker surfen, terwijl u landinwaarts 
kunt kleiduifschieten of zorben, 
waarbij u in een grote plastic bal van 
een heuvel afrolt.

In Dorset ligt meer dan 4800 km aan 
wandelpaden, officiële fietsroutes 
en ruiterpaden. U passeert dorpjes, 
cafeetjes en bezienswaardigheden 
als kasteel Lulworth, naast fraaie 
marktdorpjes als Blandford Forum, 
Dorchester en Shaftesbury. 

Online informatie 
Op zoek naar meer wandelroutes, 

fietspaden, ruiterpaden of 
golfbanen? Bezoek dan  

www.visit-dorset.com

De fitte fietser kan hier talloze 
heuvels beklimmen. Ook vindt u hier 
routes over rustige landweggetjes, 
naar afgelegen dorpjes en landelijke 
pubs: een uitgelezen kans voor 
een heerlijke lunch met een lokaal 
biertje.

U kunt ook door het glooiende 
landschap van Dorchester naar het 
historische Lyme Regis fietsen. In 
het noorden liggen schilderachtige 
dorpjes zoals Sherborne, in een 
prachtige omgeving. U vindt hier 
zowel korte als lange routes.
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De baan op
Dorset telt ruim dertig 
golfbanen, met banen aan 
de top van een winderige klif, 
maar ook perfect onderhouden 
wedstrijdparcoursen. Er zit 
voor golfers van ieder niveau 
wel een baan tussen en bij de 
meeste clubs zijn bezoekers van 
harte welkom. Wel moet u van 
tevoren even de webpagina van 
de club bekijken, aangezien u 
soms een handicapcertificaat 
moet meenemen voordat u mag 
spelen.

Kinderspel 
Kinderen kunnen hun 
slagtechniek verfijnen op de 
piratengolfbaan in Weymouth. 
Daar zitten ze ook goed voor een 
duik in het veilige water bij de 
stranden of spannende glijbanen 
bij de vele zwembaden in de regio. 
Houden ze van skiën? Dat komt 
goed uit. Neem ze mee naar de 
skibaan Snowtrax in Christchurch 
of het Dorset Snowsport Centre 
bij Dorchester, waar ze mooi hun 
bochtjes kunnen oefenen.

Lekker wandelen
Dorset zit vol wandelpaden voor 
wandelliefhebbers van ieder 
niveau. Het South West Coast 
Path loopt om de gehele regio 
heen en passeert de Jurassic 
Coast. U kunt het pad in zijn 
geheel doorlopen of stukjes ervan 
doen. Het stuk van Lyme Regis 
naar Charmouth is bijvoorbeeld 
heel mooi. In het noorden van 
Dorset vindt u landinwaarts 
allerlei bewegwijzerde paden, 
langs de gerestaureerde tuinen 
bij Larmer Tree en de abdij en 
hofjes bij Milton Abbas. Het deel 
van de Wessex Ridgeway dat in 
Dorset ligt, loopt van Ashmore in 
het noorden, langs eeuwenoude 
heuvelforten en de kalkreus bij 
Cerne Abbas, naar Lyme Regis 
aan de kust. Zie voor meer 
informatie www.visit-dorset.com.

Clockwise: Family fun (© John Deeney), Cycle trails,  
a family ramble, Jogging along the beach.

Enjoy a round
 of golf

Discover Dorset on horseback



Neem uw hengel mee en ga lekker 
vissen bij de rivier de Stour. Ook kunt u 
bij Swanage en Bridport op zee vissen 
naar makreel. Peddel in een kano naar 
de imponerende kliffen bij Lyme Regis 
en duik in de baai langs wrakstukken 
en riffen. Ook een boottocht langs de 
betoverende Jurassic Coast is zeker de 
moeite waard.

Op zoek naar avontuur? Als u in een 
rubberen boot over de woeste golven op 
zee schiet, voelt u de adrenaline door uw 
lijf gieren. Kitesurfen bij Christchurch 
of zeilwagenrijden op het strand zijn 
minstens net zo spannend. En wat dacht 
u van abseilen aan de steile kliffen op het 
afgelegen Isle of Portland?

Landinwaarts vindt u talloze 
bewegwijzerde routes door de Blackdown 
Hills, waar u ook kunt kleiduifschieten of 
racen op een quadbike. Ga met het hele 
gezin naar Avon Heath Country Park, met 
prachtige wandelroutes door de heiden. 
Wie weet ziet u wel zeldzame hagedissen 
en leeuweriken! Varen in Dorset is 
fantastisch: de getijden zijn er vrij mild 
en de wind is er lekker stevig. Bovendien 
is het water behoorlijk veilig en vormt de 

De Olympische  
Spelen in Dorset
De Weymouth and Portland National 
Sailing Academy is speciaal gebouwd 
voor de zeilonderdelen van de 
Olympische en Paralympische Spelen 
van 2012 (in Londen) en is zeker 
een bezoekje waard! Ga voor meer 
informatie naar www.visit-dorset.com 

Zie voor meer informatie  
over activiteiten in Dorset   
visit-dorset.com

De extremesport-
evenementen in Dorset 
hebben echt voor ieder  
wat wils’ 

“
”

Meer informatie 
online
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Clockwise:  
RIB ride along the Jurassic Coast 
(© www.lymebayribcharter.co.uk, 
Climbing on Portland, Walkers  
at Durlston, Kite-surfing  
(© Jan Hinton),Sailing in Portland 
Harbour, (© Pat Hinton), Kayaking,  
(© Reginald Piddock). 

Volg ons via   
#visitdorset

kustlijn een uitzicht dat u nooit zat wordt. 
Vanuit de moderne jachthavens bij Poole 
en Weymouth vaart u over het Kanaal. Dat 
wordt een mooi dagje op zee! ’s Avonds 
meert u aan in de vredige Lulworth Cove, 
waar het heerlijk stil is, op de kabbelende 
golven na. Maak een rustige tocht langs 
de Old Harry Rocks naar de zanderige 
Studland Bay. Hier ziet u de zon prachtig in 
zee zakken



WAAR IN DORSET U OOK BENT, HET UITZICHT IS ER ALTIJD GOED 
EN ER LIGT ALTIJD WEL EEN MOOI DORPJE IN DE BUURT.

Op het Isle of Purbeck vindt u 
prachtige heide en bij het RSPB 
Arne Nature Reserve fraaie 
draslanden, waar nachtzwaluwen 
en Provençaalse grasmussen leven. 
Op Chesil Beach vindt u niet alleen 
180 miljard steentjes, maar ook 
allerlei beschermde bloemensoorten 
en steltlopers, vooral bij de Fleet 
Lagoon. De kans is groot dat u 
niemand ziet bij Eggardon Hill, met 
zijn relatief onbekende overblijfselen 
uit de brons- en ijzertijd. U hebt 
vanaf hier een fraai uitzicht op  
Lyme Bay.

Het georgiaanse dorpje Dorchester 
beschikt over een drukbezochte 
woensdagmarkt en is nauw 
verbonden met de schrijver Thomas 
Hardy, die het leeuwendeel van 

zijn leven hier doorbracht en in 
het nabije Higher Bockhampton 
is geboren. Dit is ook de ideale 
uitvalsbasis voor verkenningstochten 
naar het oude heuvelfort Maiden 
Castle en het Romeinse amfitheater 
bij Maumbury Rings. Ook de 
wijk Poundbury, ontworpen door 
niemand minder dan prins Charles, 
is de moeite waard.

Vanuit Dorchester bent u zo op 
het fraaie Engelse platteland, dat 
bezaaid is met historische dorpjes. 
Bij Shaftesbury vindt u de prachtige 
Blackmore Vale, met bewegwijzerde 
routes langs het ijzertijdfort Hod Hill 
en de langgraven bij Hambledon Hill.

Geniet van de charme van deze 
regio, met zijn talloze unieke 
dorpjes, waar stuk voor stuk een 
unieke geschiedenis achter schuilt.

Een groot deel van het landschap in 
Dorset is een officieel natuurgebied. 
Neem dan ook zeker de tijd voor 
verkenningstochten langs de 
kronkelende rivier de Stour, de 
bossen met naaldbomen en beuken 
bij Wareham en Cranborne Chase 
en de moerassige velden bij de rivier 
de Allen, met zijn vele kalkrijke 
vertakkingen.

Achter Swanage vindt u prachtige 
routes door het 113 hectare grote 
Durlston Country Park, met de Old 
Harry Rocks, zeldzame orchideeën 
en slechtvalken. Landinwaarts ligt 
het Moors Valley Country Park, 
een gebied van zo’n 400 hectare, 
vol wandel- en fietspaden. U kunt 
er zelfs aan touwen langs de 
boomtoppen zwieren.
 

Door heel Dorset verspreid liggen 
talloze dorpjes, omgeven door 
rust en stilte. Het middeleeuwse 
Sherborne ligt bijvoorbeeld in 
het noordwesten van Dorset. 
Dit charmante oude dorpje 
beschikt over twee kastelen, 
een armenhuis, een abdijkerk, 
goede eetgelegenheden en leuke 
souvenirwinkeltjes.
 

Bekijk de website
www.visit-dorset.com

Above:  Countryside ramble,  
Corfe Castle.

Het charmante landschap van Dorset is uitgeroepen tot een Area of Outstanding Natural Beauty, 
een officieel natuurgebied. Wie het gebied bezoekt, ziet dat die benaming geheel terecht is.

Wild Garlic growing in woodland  at Milton Abbas

Take a family ramble through 
the countryside

Enjoy a cream
 tea in 
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Clockwise: Sherborne, Abbotsbury 
Sub-tropical Gardens, Thomas 
Hardy’s Cottage, Camping, Filming 
of Far From the Madding Crowd  
(© Fox Searchlight Pictures)

Right hand page:  
Gold Hill, Shaftesbury.

Wimborne Minster kan bogen 
op de grootste markt in Dorset, 
die op vrijdag-, zaterdag- en 
zondagochtend is geopend. De 
Normandische kerk beschikt over 
een prachtige kettingbibliotheek. Het 
rustige Beaminster is een culinair 
walhalla dankzij zijn keur aan 
gourmetrestaurants. In Sturminster 
Newton vindt u op de maandagmarkt 
allerlei koopwaar, van lederwerk tot 
ambachtsproducten en vers brood.

Het Tudor-gehucht Cerne Abbas is 
bijzonder bekend vanwege de reus 
die in het kalklandschap is gekerfd. In 
het betoverende dorpje Corfe Castle, 
vlak bij Wareham, ligt een fraaie 
kasteelruïne uit de twaalfde eeuw 
die de Engelse Burgeroorlog heeft 
overleefd.

Literair Dorset
Dorset heeft met zijn fraaie  
glooiende landschap, mysterieuze kust en statige landhuizen 
menig schrijver en regisseur geïnspireerd. De wereldberoemde 
dichter en schrijver Thomas Hardy heeft veel van zijn werk aan 
deze regio ontleend. Wat in zijn werk ‘Wessex’ wordt genoemd, is 
namelijk Dorset. De regio komt aan bod in de nieuwe verfilming 
van Thomas Vinterberg van Hardy’s roman Far From the Madding 
Crowd, uit 1874. T.E. Lawrence, beter bekend als Lawrence of 
Arabia, woonde in het huisje Clouds Hill, vlak bij Wareham. The 
French Lieutenant’s Woman van John Fowles is opgenomen in 
Lyme Regis en de Famous Five-serie van Enid Blyton speelt zich 
af in Corfe Castle, Brownsea Island en Studland. Zie voor meer 
informatie www.visit-dorset.com.
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Meer informatie 
online
Zie voor meer informatie 
over de gastvrije plaatsen 
en natuurlijke pareltjes in 
Dorset, van Blackmore Vale 
tot de graven bij Hambledon 
Hill:  
www.visit-dorset.com



Meer informatie 
online
BOERENMARKTEN IN DORSET 
In Dorset worden het hele jaar  
door boerenmarkten gehouden met 
verse, lokale biologische producten. 
Meer eet- en drinkideeën nodig?  
Ga dan naar: 
www.visit-dorset.com

in Dorset 

Dorset wordt geheel terecht geroemd om zijn hoogwaardige verse 
producten. U zit hier niet alleen goed voor een uitstekende kop thee met 
clotted cream, maar ook voor een luxe maaltijd in een gourmetrestaurant. 

Beroemde koks uit Dorset
•  Hugh Fearnley-Whittingstall begon zijn 

avontuur bij het River Cottage hier, in 
Dorset.

•  MasterChef-winnaar Mat Follas runt 
een pop-uprestaurant in Dorchester.

•  Michelin-kok Alex Aitken kookt in 
Mudeford, in restaurant The Jetty.

•  Mark Hix runt het Oyster and Fish 
House in Lyme Regis.

•  Lesley Waters staat aan het hoofd  
van een kookschool in Abbots Hill,  
in West Dorset.

•  Rick Stein is een nieuw gezicht in het 
culinaire landschap van Dorset en runt 
een onlangs geopend restaurant in 
Sandbanks.

Zie voor meer informatie over culinaire 
hoogtepunten in Dorset:   
www.visit-dorset.com
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De culinaire geschiedenis  
van Dorset:

Een van de eerste boerenmarkten in 
het Verenigd Koninkrijk werd in het 
Angelsaksische Bridport gehouden.

In mei vinden in Christchurch en 
Shaftesbury, in juni in Bridport en ten slotte 
in oktober in Wimbore allerlei culinaire 
festivals plaats. De beroemde koks Lesley 
Waters, Mark Hix en Hugh Fearnley-
Whittingstall zijn de afgelopen jaren allemaal 
in actie te zien geweest op deze festivals.

Lokale specialiteiten zijn onder andere 
zeevruchten met kweekoesters, brood 
met gedroogde vruchten uit Portland, 
koekjes uit Dorset, met de hand gemaakte 
chocolaatjes en Dorset Naga-pepertjes.

Door heel Dorset wordt speciale cider 
gemaakt, zoals scrumpy, dat alleen in deze 
regio wordt gemaakt, en perencider. Proef 
zeker Little Thatch, Wolfeton, Gypsy’s Kiss 
en Cider by Rosie.

Lokale bieren zijn bijvoorbeeld Tanglefoot 
en Palmers Dorset Gold. U vindt ze door de 
hele regio.

Ook op wijngebied valt er genoeg te 
beleven: in Dorset worden rode, witte en 
mousserende wijnen gemaakt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Eten In Dorset proeft u in de gerechten en dranken veel traditie. Begin 
de dag met een ontbijt al fresco, met een ongekend uitzicht, en sla 
daarna picknickspullen in bij een boerenwinkel. U kunt ook rond 
het middaguur in een country pub genieten van een echt Britse 
ploughman’s lunch, een uitgebreide maaltijd met onder andere Blue 
Vinney-kaas, ui en brood.

Krijgt u later in de middag trek? Zoek een leuke tearoom uit en 
geniet van traditioneel appelgebak met lekker veel clotted cream. ’s 
Avonds hebt u keuze uit allerlei visrestaurants, met op de kaart verse 
mosselen en garnalen. Ook kunt u in een van de herbergen genieten 
van een stevige schotel. Hebt u iets te vieren? In een van de bekroonde 
restaurants staan meer dan genoeg speciale wijnen op de kaart.

 



dagje  
In het County Museum in Dorchester 
ziet u de lange geschiedenis van 
de streek, van het juratijdperk en 
de Romeinse bezetting tot de tijd 
van Thomas Hardy. In het Dinosaur 
Museum, ook in Dorchester, 
ziet u fossielen en replica’s van 
dinosauriërs, terwijl u bij het Tank 
Museum in Bovington militaire 
voertuigen in actie ziet. Neem de 
veerboot vanuit Poole naar het 
natuurreservaat op Brownsea Island, 
waar u veel wandelpaden vindt en 
jong en oud zich prima vermaakt bij 
de lagune, waar veel wilde dieren te 
zien zijn. 

Nabij Christchurch liggen tien 
natuurreservaten, waar u van alles 
kunt ontdekken, van zoutmoerassen 
en eeuwenoude bossen tot heiden 
waar veel wilde dieren voorkomen. 
Tuinliefhebbers moeten zeker even 
bij de cisterciënzerse Forde Abbey 
kijken. Ook de aangelegde bossen bij 
Mapperton en de subtropische tuin  
bij Abbotsbury zijn echte aanraders.

In Sherborne vindt u een prachtige 
Angelsaksische abdijkerk, 
middeleeuwse ruïnes en een Tudor-
kasteel. Het beschermde landhuis 
Kingston Lacy, eigendom van de 
National Trust, houdt u wel een  
dagje zoet. Maak ook zeker een 
wandeling langs de rivier de Stour  
en het ijzertijdfort bij Badbury Rings.  
U ziet de grootsheid van een vergaan 
tijdperk bij Portland Castle, het statige 
Athelhampton en Highcliffe Castle. 
Die vormen stuk voor stuk een mooi 
contrast met het bescheiden huisje  
in Higher Bockhampton waar  
Thomas Hardy is geboren.  

Er is in Dorset ontzettend veel te zien en te doen, van boeiende 
musea en de beroemde Gold Hill in Shaftesbury tot de 
romantische ruïnes bij Corfe Castle, bedrijvige kustdorpjes, 
betoverende aangelegde tuinen en een eindeloze aanbod aan 
bezienswaardigheden en activiteiten voor jong en oud.

Tijd voor het gezin 
Wilt u een leuk dagje uit met de kinderen, ga dan naar Monkey World, Sea 
Life, Farmer Palmer’s of Adventure Wonderland. Daarnaast zijn de beroemde 
Swannery en de kinderboerderij bij Abbotsbury en de rustige paarden bij het 
Dorset Heavy Horse Farm Park echte aanraders. Dierenliefhebbers kunnen in 
West Dorset daarnaast gaan wandelen met ezels of lama’s. De zandstranden bij 
Lyme, Swanage en Weymouth staan garant voor heerlijk strand- en zwemplezier. 
De stranden tussen Lyme Regis en Charmouth zijn ideaal voor kinderen die leuk 
vinden om fossielen te zoeken. Bij het Charmouth Heritage Coast Centre zit u 
goed voor een fossielenrondleiding door de omgeving. Ga voor meer ideeën voor 
het hele gezin naar: www.visit-dorset.com.

Voor meer gezinsuitjes en 
informatie over prijzen, 
openingstijden en routebe-
schrijvingen gaat u naar: 
www.visit-dorset.com

Meer informatie 
online

Dorset heeft echt alles in huis voor een adembenemend 
mooie vakantie. U mag deze regio niet missen.

Take a d
ay out 

on the 

Swanage 
Railway
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Dorset

Clockwise: Monkey World, The Tank Museum, 
Kingston Maurward Gardens, Weymouth Sea 
Life Park, Abbotsbury Swannery, Tutankhamun 
Exhibition, Cerne Giant. Fun on the farm
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Heerlijk



Wat festivals en feesten betreft zijn de thema’s zeer uitgebreid: films, 
volksmuziek, eten en drinken, fossielen, jazz … En dan zijn er ook 
nog wandelfestijnen, regatta’s en vuurwerkshows! Veel populaire 
bezienswaardigheden organiseren hun eigen evenementen, van 
middeleeuwse steekspelen tot rockconcerten. Meer informatie vindt u op 
www.visit-dorset.com. Kunstliefhebbers zitten hier ook goed. Elke twee 
jaar worden hier namelijk de Dorset Art Weeks georganiseerd.

Overal in de regio worden de hele 
week door markten gehouden, 
waardoor u voor een leuke prijs iets 
antieks, met de hand gemaakte 
juwelen of bloembollen voor thuis 
kunt vinden. U vindt deze markten 
vooral in Shaftesbury, Dorchester, 
Christchurch, Wareham, Wimborne 
Minster en Weymouth.

Boerenmarkten zijn er ook genoeg: 
die vindt u bijvoorbeeld in Bridport, 
Poundbury en Christchurch. De 
marktlui verkopen er allerlei 
lokale producten, van rundvlees 
en zeevruchten tot mosterd en 
jam. Een bezoek aan zo’n markt 
vormt een mooie gelegenheid om 
een echte boer eens te spreken. 
Bovendien zijn ambachtsproducten 
uit Dorset gewoon echt heel lekker.

Het hele jaar door vinden er in 
Dorset leuke evenementen plaats, 
van speciale boerenshows tot 
kleine festivals. Winkelliefhebbers 
hoeven vaak dan ook niet lang te 
zoeken naar lokale specialiteiten. 
U vindt hier ook heel unieke 
producten, van de hand van 
ambachtslieden als pottenbakkers 
en schilders. Die werken vaak in 
afgelegen studiootjes, waar u de 
producten rechtstreeks van de 
ambachtsman kunt kopen.

Begint u uw voeten te voelen, kom 
dan even lekker tot rust in een 
tearoom, café of bar. U kunt altijd 
wel in een lokale pub terecht en 
ook aan luxe restaurants heerst er 
geen gebrek. Er valt in Dorset meer 
dan genoeg te beleven.

Winkelen in Dorset is een unieke ervaring dankzij het brede 
aanbod aan winkelgelegenheden.

Winkelen
in Dorset

      Genoeg te doen in     
Dorset

De hierboven gegeven suggesties vormen 
slechts een greep uit de drukbezette 
evenementenkalender in Dorset. De 
volledige lijst ziet u op:  
www.visit-dorset.com

Meer informatie 
online

Mei
In mei ziet u in de Abbotsbury 
Swannery kleine zwanen uit het ei 
kruipen en geniet u van het fijne 
Sherborne Abbey Music Festival.  
U ziet in Christchurch en 
Shaftesbury topkoks aan het  
werk tijdens de voedselfestivals.

Juli
In juli wordt in Weymouth het 
Pommery Dorset Seafood-festival 
gehouden. Daarnaast vindt in 
Lulworth Castle het spectaculaire 
Camp Bestival-festival plaats. 
Door het hele gebied vinden 
regatta’s en feesten plaats, met 
als hoogtepunt bijvoorbeeld het 
Jazz-festival in Swanage.

Juni
Het begin van de zomer wordt in 
Dorset tijdens het Folk Festival 
in Wimborne ingeluid met een 
weekend vol Keltische en Engelse 
muziek en dans. Tijdens het 
jaarlijkse Beaminster Festival komen 
klassieke concerten, folkmuziek, 
rock en theater allemaal aan bod.

Oktober
De herfst laat zich in de vele 
tuinen op zijn mooist zien. 
Ronduit spectaculair zijn de 
verlichte subtropische tuinen bij 
Abbotsbury. Eten en drinken staan 
tijdens de Dorset Food Week in de 
schijnwerpers. Het Purbeck Film 
Festival is het grootste filmfestival 
in het platteland en vormt samen 
met het Literary Festival in 
Bridport, Sherborne en Purbeck 
een eerbetoon aan de schone 
kunsten. 

September
In de herfst worden de traditionele Great 
Dorset Steam Fair en het Sturminster 
Newton Cheese Festival gehouden. U 
ziet en proeft hier talloze kazen, lokale 
bieren en ciders. In september ervaart u 
tijdens de Dorset County Show het leven 
op het platteland, terwijl het Swanage 
and Purbeck Walking Festival ideaal is 
voor wie graag de benen strekt.
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Online informatie over  
markten in Dorset 
Zie voor meer informatie over de 
markten van Dorset:
www.visit-dorset.com

Augustus
In augustus vliegen de Red Arrows 
in formatie over u heen tijdens het 
Bournemouth Air Festival. Tijdens 
het Weymouth Carnival wordt er een 
mooie vuurwerkshow gehouden bij de 
Esplanade. Ouderwets vertier vindt u 
tijdens de Buckham Fair in Beaminster.

Clockwise from top: Poole Pottery, Sarah Hough 
Stationary, Chococo Chocolates, Rocking Rhino 
James Harvey Furniture, Local farm shop,  
Handmade jewellery, Market day – Bridport,   
Independent shopping.

In Sherborne, Sturminster Newton 
en Wareham vindt u bijvoorbeeld 
allerlei kleine winkeltjes met 
bijzondere souvenirs, kunst, 
antiek en kleding. In Dorchester 
vindt u veel antiek, in Bridport 
allerlei bijzonder keramiek en in 
Lyme Regis fossielaandenkens 
aan de Jurassic Coast en 
verfijnde ambachtsproducten. Het 
marktdorpje Blandford Forum is de 
bakermat van Badger-bier, terwijl 
Palmers heerlijk bier brouwt in een 
traditionele brouwerij in Bridport. 
Neem zeker een paar flesjes mee 
naar huis.

De winkelervaring is compleet als u 
het nabijgelegen Bournemouth hebt 
bezocht, met zijn mix van bekende 
en de iets zeldzamere, traditionelere 
merken.

In Dorset is er altijd wel iets te doen voor het hele gezin. Wat dacht  
u van landbouwshows, (boeren)markten en culinaire festivals? 



Toeristische informatie 
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Dorset beschikt over allerlei fraaie accommodatie, van luxe hotels tot knusse B&B’s en 
herbergen. Reist u met jonge kinderen? Vraag dan om een ledikantje. Ook leuk is een verblijf 
op een boerderij. Dan kunt u ook de hond meenemen!

Dorset is goed te bereiken vanuit de rest van Groot-Brittannië,  
Nederland en België. Zie www.visit-dorset.com voor meer informatie  
en plattegronden.

Met de auto
Vanuit Londen loopt de M3 naar 
Dorset, vanuit Birmingham de M5. 
Volg de M3, vervolgens de M27 en 
daarna de A31 naar Dorset. Vanaf 
de M5 rijdt u bij knooppunt 25 bij 
Taunton naar de A358, naar Yeovil 
en Dorset.

Met de trein
Dorset is via de trein goed te 
bereiken vanuit de rest van het 
land. Treinen naar Dorset die 
vanaf London Waterloo vertrekken, 
stoppen in Bournemouth, 
Poole, Wareham, Dorchester en 
Weymouth. De trein die vanaf 
London Waterloo naar Exeter St 
Davids rijdt, stopt bij Gillingham, 
Sherborne en Axminster. In 
Axminster kunt u de bus naar Lyme 
Regis nemen.

Met de boot
Dorset ligt aan de zuidkust van 
Engeland en is dan ook uitstekend 
vanaf het vasteland van Europa 
met de boot te bereiken. De 
boot vaart naar en vertrekt uit 
Poole, Plymouth, Portsmouth en 
Southampton. 

Zie www.visit-dorset.com voor 
meer informatie over reizen  
naar Dorset.

Tourist Information Centres  
(TIC’s, vergelijkbaar met de VVV)

Zie voor meer informatie over de lokale 
Tourist Information Centres:   
www.visit-dorset.com/planyourvisit
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Accommodatie in Dorset
Beschikbaarheid checken en accommodatie boeken kunt u op www.visit-dorset.com. 
Er is online genoeg accommodatie te vinden voor mensen van welk mobiliteitsniveau 
dan ook.

Clockwise from top: Farmhouse B&B, West Bay  
Holiday Park, Summer Lodge Country House Hotel.
Back cover image: Dorset countryside (©Mark Simons)

Copyright West Dorset District Council. Permission must be requested in writing before any part of this Guide is reproduced in any form. West Dorset District Council does not 
accept any responsibility for the accuracy of the information given or imply any recommendation by the inclusion of the information given. www.visit-dorset.com
Published by West Dorset District Council on behalf of the Visit Dorset Tourism Partnership.

Photography: Tim Pestridge Commercial Photography, Roger Holman, Adam Burton, Mark Simons, Creative Studios, ITV Picturedesk/Kudos, www.lymebayribcharter.co.uk.   
For more details email: tourism@westdorset-weymouth.gov.uk

Written by Sasha Heseltine. Designed and produced by Qube Design Associates: www.qubedesign.com

22 

Zie voor meer informatie over de gebieden  
binnen Dorset    

www.visit-dorset.com
Volg ons:

Online informatie

#visitdorset

VisitDorset

OfficialVisitDorset

VisitDorsetOfficial

Met het vliegtuig
De grootste vliegvelden in de 
buurt van Dorset liggen bij 
Bournemouth, Southampton, Exeter 
en Bristol. Deze vliegvelden zijn 
met binnenlandse Britse vluchten 
en vanaf Europese vliegvelden goed 
te bereiken. Dorset is ook goed te 
bereiken vanaf London Heathrow 
en London Gatwick met de National 
Express-bussen.
 

Of u nu ergens op het platteland, bij 
een klif of in een lieflijk dorpsstraatje 
accommodatie zoekt, in Dorset wordt u 
niet teleurgesteld. Wat dacht u bovendien 
van een heerlijk ontspannen verblijf in 
een hotel met sauna? Of juist een knusse 
kamer met een hemelbed, in een pub met 
een knapperend haardvuur? 

Gaat u fietsen of wandelen, zoek dan 
iets uit met droogkamers en speciale 
fietsbergingen op www.visit-dorset.com. 

Het aanbod aan zelfstandige 
accommodatie is ook bijzonder ruim. U 
kunt kamperen of in de caravan slapen op 
prachtige locaties en vakantieparken aan 
de Jurassic Coast en in het hart van het 
prachtige heuvellandschap van Dorset.
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