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elkom bij de Great West Way ®
Welkom bij de Great West Way, een toer-
route tussen Londen en Bristol gebaseerd op 
oude routes. Volg meer dan 800 kilometer 
begaanbare routes terwijl u door het idyllische 
landschap, schilderachtige dorpjes en elegante 
steden dwaalt. 

Begin uw ontdekkingsreis aan welke kant 
u wilt, want er zijn gemakkelijke verbindin-
gen van zowel de luchthaven in Bristol als 
Heathrow. Ervaar wereldberoemde koninklijke 
bezienswaardigheden en een rijk cultureel 
erfgoed.  Ontdek Bath, geliefd om zijn Geor-
giaanse architectuur en romantische verbind-
ing met literatuur. Daarentegen is Bristol een 
mengeling van alternatieve kunst, muziek 
en eetgelegenheden, beroemd om de baan-

brekende pioniersgeesten Brunel en Bansky. 
Tussenin liggen rustige rivierstadjes zoals 
Henley-on-Thames, karakteristieke dorpjes 
zoals Pewsey en voldoende weelderige groene 
landschappen. 

Deze plekken zijn allemaal wezenlijk met 
elkaar verbonden en op zichzelf al een bezoek 
waard, maar de Great West Way biedt meer 
dan het van A naar B reizen… 
 
Het is een route voor reizigers die in een rustig 
tempo willen reizen en net zo geïnteresseerd 
zijn in de reis zelf als de kleurrijke personages 
die ze onderweg tegenkomen. En voor de grote 
avonturen die tot onverwachte omleidingen 
zorgen. 
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Misschien is dit wel de langverwachte pel-
grimstocht naar Stonehenge, die leidt naar 
de geheime stenen van Avebury en 400 jaar 
geschiedenis waarvan u niet wist dat het 
bestond. Het gaat erom nieuwe ervaringen te 
omarmen en te genieten van kleine, een-
voudige, simpele dingen – evenals de super-
latieven. 

De Great West Way is gemaakt om zelf uw 
weg te vinden, of u nu alleen of met fami-
lie en vrienden reist. Het soort reis dat uw 
zintuigen tot leven brengt en de wereld in 
een nieuw daglicht stelt. Dankzij de A4 Great 
West Way Road, de Great West Way Railway, 
de rivier Theems, het Kennet & Avon Canal en 
een veelvoud aan voet- en fietspaden, kunt 

u zelf kiezen hoe u zich verplaatst. U kunt de 
manier van reizen ook met elkaar combineren, 
afhankelijk van de afstand en lengte van uw 
reis. Met elke gekke combinatie van boot, fiets, 
auto of trein kunt u de attracties verken-
nen die u het meeste aanspreken, of dit nu 
beroemde of minder voor de hand liggende 
attracties zijn. 

Het is nu tijd om op zoek te gaan naar het 
echte Engeland. U weet immers nooit wat u 
om de volgende hoek te wachten staat. Ver-
geet zeker niet om uw verblijf langs de Way te 
boeken; er zijn luxe hotels, gezellige cottages, 
traditionele inns en schitterende glampings 
om uit te kiezen. U kunt zelfs overnachten op 
een boot! Ontdek uw weg.



De Great West Way omvat een intrigerende com-
binatie van steden en dorpen, die u een gevarieerd 
inzicht geven in het leven in Engeland. Sterker nog, 
dankzij de relatief korte afstanden kunt u een stad 
en een dorp allemaal in één dag verkennen. 

Londen heeft natuurlijk geen introductie nodig. 
Het zou zomaar kunnen dat u in deze hoofdstad 
aankomt en uw reis door Engeland begint. Slechts 
op een korte treinreis naar het westen liggen een 
aantal van de meest boeiende steden in Groot-
Brittannië, zoals Bath en Bristol. Bristol ligt het verst 
weg op de toerroute, maar toch op slechts 1 uur en 
45 minuten met de trein vanaf Londen. 

De twee steden zijn erg verschillend, ook al liggen 
ze op slechts 15 treinminuten van elkaar. Bath is 
bekend om zijn Romeinse baden en Georgiaanse 
architectuur, terwijl Bristol juist beroemd is om zijn 
street art en muziek scene. Als u zin heeft om meer 
steden te bekijken, dan zijn Oxford en Salisbury 
fascinerende plaatsen om vlakbij de toerroute te 
bezoeken. Wist u dit? In Groot-Brittannië is een 
stad officieel alleen een stad als de koningin dat 
zo vindt. Het heeft geen kathedraal nodig, zoals 
algemeen wordt aangenomen. Als u de steden langs 
de Great West Way wilt verkennen, bekijk dan de 
voorgestelde route voor de City Culture Break. 

Steden en dorpen

Buiten deze steden liggen veel interessante 
stadjes, zoals Bradford on Avon, Chip-
penham of Hungerford. Door hun kleinere 
formaat zijn ze gemakkelijk te voet te 
verkennen op een vrije ochtend of middag. 
Sommige bekende steden die u wellicht 
kent zijn Windsor, Eton, Ascot, Henley-on-
Thames, Reading en Corsham.

Daarnaast zijn er nog de dorpen. Som-
mige dorpen zijn groot en bruisend, terwijl 
andere juist verborgen gehuchten zijn 
waarbij het lijkt alsof ze al duizenden 
jaren onaangeroerd zijn. Zelfs de plaatsna-
men zijn karakteriserend voor dit soort 
dorpjes… Winterbourne, Inkpen, Grazeley 
Green, Lambourn, Lacock en Castle Combe. 
Als u op zoek bent naar het traditionele 
Engelse platteland, dan zijn dit de plekken 
die u moet bezoeken. Bij voorkeur tijdens 
een landelijke wandeling met een tussen-
stop in de plaatselijke pub. 

www.englandsGreatWestWay.nl



Huizen en tuinen
Wandel door Great Halls met wandtapijten, 
voel de hitte van een Tudor-keuken, bewonder 
het vakmanschap van een prachtig uit hout 
gesneden hemelbed… en ga dan naar buiten 
voor een frisse neus in een Engelse platteland-
stuin.

Het bezoeken van landhuizen en tuinen is een 
populaire nationale bezigheid – een kans om 
enkele van de meest opmerkelijke voorbeelden 
van architectuur, kunst en landschapsont-
werpen te bewonderen, en te ontdekken hoe 
verschillende mensen door de geschiedenis 
heen hebben geleefd. 

Elk landhuis heeft zijn eigen verhaal te vertel-
len, van de onwaarschijnlijke eetgewoonten 
van middeleeuwse dames en heren tot het 
leven van de bedienden in een Edwardiaans 
landhuis. Hoewel sommige huizen door de 
eeuwen heen zijn bewoond door een hele 
reeks opmerkelijke personages, waaronder 
royals, zakelijke pioniers en beroemdheden, 
hebben anderen een unieker verhaal te vertel-
len. In Merchant’s House in Marlborough kunt 

u bijvoorbeeld een glimp opvangen van de 
uitgebreide huiselijkheid rond de 17e eeuwse 
zakenman Thomas Bayly, die in zijde handelde. 

Veel van deze huizen hebben ook spectaculaire 
tuinen en laten de Engelse beplanting door 
de eeuwen heen zien. Misschien bezoekt u 
Bowood House en bewondert u de visie van 
Lancelot ‘Capability’ Brown voor een natuur-
park. In plaats daarvan kunt u ook zwijmelen 
bij de klassieke tempels en rustige meren op 
het terrein van Palladiaanse herenhuizen zo-
als Stourhead. Of misschien richt u zich wel 
op de smetteloze geometrische rozentuin in 
Hampton Court Palace. Er zijn ook veel tuinen 
die onafhankelijk van elkaar bestaan, zoals The 
Savill Garden met zijn prachtige sierbloemen 
en Westonbirt, The National Arboretum.

Langs de Great West Way heeft u een enorme 
verscheidenheid aan huizen en tuinen waaruit 
u kunt kiezen. Waar u ook naartoe gaat, zorg 
ervoor dat u tijd vrij houdt voor een kop thee 
met een scone in een tea room, net als de 
locals. 

www.englandsGreatWestWay.nl
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Tijdens deze reis ontdekt u al het moois dat 
de Great West Way te bieden heeft. Bezoek 
charmante marktstadjes als Marlborough en Cor-
sham, sfeervolle plaatsen als Bradford on Avon 
en Castle Combe of maak een boottocht over 
het Kennet & Avon Canal. Als u historie wilt pro-
even dan kunt u een uitstapje maken naar Stone-
henge, waar u de mysterieuze stenen cirkel kunt 
bewonderen. Ook Bath mag u tijdens deze reis 
niet overslaan. Slenter door de honingkleurige 
straatjes, ga lunchen in het oudste huis van Bath 
en bezoek de verbluffende Roman Baths. Ter 
afsluiting van uw reis kunt u nog een bezoek 
brengen aan het koninklijke Windsor Castle of 
de schitterende tuinen van Kew Gardens.  
 
Inbegrepen: • retourovertocht Dover inclusief perso-
nenauto • 3 overnachtingen inclusief ontbijt

Exploring Great West Way€ 259
per persoon

Geniet tijdens deze treinreis van de drie geweld-
ige steden Londen, Bath en Bristol. Met de trein-
pas reist u eenvoudig tussen deze steden en 
kunt u uitstapjes maken naar het treinmuseum in 
Swindon en het prehistorische Stonehenge. Een 
bijzondere reis die u niet snel zal vergeten! 
 
De treinroute van de Great West Way loopt van 
Londen naar Bristol. Ook kunt er een dag op 
uittrekken om de omgeving van de Great West 
Way te kijken. Stonehenge is hiervoor een echte 
aanrader! 
 
Inbegrepen: • treinretour met Eurostar • 4-daagse 
Great West Way® Discoverer Pass waarmee u tussen 
Londen, Swindon, Bath, Salisbury en Bristol kunt 
reizen • 4 overnachtingen inclusief ontbijt

Treinreis Great West Way

v.a.

€ 559
per persoon

v.a.

Beste Reiziger, 
 
Wist u dat ALLE reizen op onze website aan uw wensen kunnen worden aange-
past? Stuur ons een mailtje met uw droomreis en wij gaan u helpen om deze uit 
te laten komen! Zelfs voor een kleiner budget zijn er voldoende mogelijkheden! 
 
Wij sturen u graag een vrijblijvend voorstel toe.  Team House of Britain



Tijdens een vakantie naar de Great West Way 
bezoekt u een bijzonder stukje Engeland. Deze 
toeristische route van Londen tot Bristol heeft 
een centrale ligging waardoor u de omgeving 
goed kunt verkennen.  

Bezoek imposante kastelen en landhuizen 
zoals Windsor Castle en Blenheim Palace, 
sfeervolle steden zoals Bath en Oxford, het pit-
toreske zuiden van de Cotswolds en charmante 
marktstadjes en dorpjes zoals Corsham en Cas-
tle Combe. Ook zijn het prehistorische Stone-
henge en Avebury een must om te bezoeken. 
 
Kortom, de Great West Way heeft alles in huis 
voor een fantastische reis! 
 
Inbegrepen:  • 7 overnachtingen inclusief ontbijt

Along the Great West Way

Vaarvakantie  
Kennet & Avon Canal
Uw vaarvakantie begint vanuit Alder-
maston Wharf. Vanuit hier vaart u een 
mooie route over het Kennet & Avon Canal 
richting Pewsey. Onderweg passeert u 
gezellige dorpjes en verschillende sluizen.  

Aldermaston Wharf is goed gepositioneerd 
voor het verkennen van het pittoreske en 
vredige Kennet & Avon Canal en de rivier 
de Theems. Alle narrowboats zijn ontwor-
pen en uitgerust om optimaal gebruik te 
maken van de ruimte met hoogwaardige 
voorzieningen en meubilair.  
 
Inbegrepen:  • 7 overnachtingen op een nar-
rowboat • bedlinnen en handdoeken • parkeren

€ 515
per persoon

v.a.

€ 1019
per week

v.a.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

 IrelandHouse of 
House of 

) 
* 
:

0118-440 444 
info@houseofbritain.nl
www.houseofbritain.nl

House of Britain  
Edisonweg 53A
4382 NV Vlissingen

www.houseofbritain.nl

 Team House of Britain



Tijdens uw bezoek aan de Great West Way zult 
u misschien verrast zijn dat slecht weer voor 
veel locals zelden een domper is op hun goede 
humeur. Wat het weer ook doet, geniet ervan 
om het Engelse platteland te voet te verkennen. 
En mocht het regenen, dan draagt u gewoon een 
regenjas. 

Langs de toerroute kunt u een aantal spectacu-
laire (meerdaagse) wandelingen maken. Maak 
een rustige middagwandeling boven de Cots-
wolds, de stad Bath, of een langeafstandswan-
deling van een week langs The Ridgeway Na-
tional Trail. U kunt een natuurwandeling maken 
door een aantal oude bossen of een wandeling 
maken langs street art in de stad Bristol. Kies uw 
plaats en uw tempo en zet gewoonweg uw ene 
voet voor de andere!

Als u alleen reist, of lokale tips op prijs stelt, zijn 
er veel wandeltochten met een thema – in zowel 
dorpen als steden. Als u langer in de buurt bent, 
dan kunt u ook lid worden van een plaatselijke 
wandelclub, of een wandelvakantie boeken waar-
bij er aan het eind van een avontuurlijke dag 
voor uw eten en accommodatie wordt gezorgd. 

Wandelen

Moments to 
remember  

These are the places that make us. 
nationaltrust.org.uk/south-west  

made with the 
National Trust  

Visit the National Trust places along the 
Great West Way® for spaces to relax, 
gardens and countryside to explore and 
stories to discover.  
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The beautiful Kennet & Avon Canal (or K&A as its known) 
flows along 87 miles of the Great West Way®. From Bath to 
Reading, it winds through quintessential rolling Wiltshire hills, 
bustling towns and even a World Heritage Site. 

Since 1810, narrowboats have drifted along at four miles an hour, plying their trade from 
Bristol to London. Today, you’ll find a mixture of holiday and live-aboard boaters, all seeking 
the calm and tranquillity that comes from life on or by the water.

In fact, research by the Canal & River Trust, the charity that looks after the K&A, suggests 
spending time next to water is good for your wellbeing. So take a wander along the 
towpath, paddle away on a canoe, jump aboard a boat trip from one of the many wharves 
along the way, or discover one of the best canal-side cycling routes criss-crossing Bath 
Stone aqueducts and bridges. Or simply stop, stare and take it all in. And the best bit? 
The K&A is free and open for everyone to use and enjoy every day.

Take your time 
on the K&A

canalrivertrust.org.uk/GreatWestWayRegistered Charity Number 1146792

Great West Way® Waterways Ambassador
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De Great West Way heeft een schat aan land-
schappen om te verkennen. Geschikt voor 
fietsers van elk niveau, van peuters op hun 
eerste fietsje tot de volgende Laura Kenny. 
U zult snel ontdekken dat Groot-Brittannië 
gek is op fietsen, dus het zal geen probleem 
zijn om uw perfecte fietstocht te vinden. Er 
zijn gezinsvriendelijke bospaden, langeaf-
standsroutes en bergafwaartse mountainbike 
paden voor durfallen. 

De landelijke charme van de toerroute, 
inclusief de 3 ‘Areas of Outstanding Natural 
Beauty’, maakt dit uw droombestemming 
voor elke fietstoer. Stelt u zich een ont-
spannen zondagse fietstocht voor door de 
slaperige dorpjes in de Cotswolds, of een 
groepsavontuur van één week lang die u via 
Route 4 van Londen naar Bristol brengt.

Als u uw fiets niet op sleeptouw wilt nemen, 
dan zijn er genoeg plekken waar u er een 
kunt huren, waaronder elektrische fietsen, 
vintage fietsen en tandems. Er zijn ook een 
aantal leuke fietstochten rond fietsvriendeli-
jke steden zoals Bristol, waaronder een tocht 
waarbij u onafhankelijke eetgelegenheden 
bezoekt om hun producten te proeven. Wat 
een heerlijke manier om de bezienswaar-
digheden te bekijken!

Fietsen
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Van de gedurfde creativiteit van de street food 
scene in Bristol tot de glamour van spraak-
makende restaurants in Londen, er zijn een 
hoop verleidelijke eet- en drinkgelegenheden 
langs de Great West Way te vinden.

De toerroute biedt een overvloed aan lokale 
producten en regionale delicatessen, zodat 
u zich een natuurlijke weg kunt banen door 
de vruchtbare landerijen in het westen. Of u 
dit doet tijdens uw verblijf op een boerderij, 
tijdens een food tour of in een Michelin ster-
ren restaurant, u zult verrukt zijn hoe vers en 
smaakvol alles is. 

Er zijn ook genoeg plekken om lokale dranken 
te proeven. Bier, wijn en gin worden allemaal 
gemaakt langs de Great West Way. U kunt een 
rondleiding volgen door een brouwerij, wijn-
gaard of distilleerderij, of gewoon aanschuiven 
aan de bar van een lokale pub om te zien wat 

ze op de tap hebben. 

U hoeft zich niet chique aan te kleden om 
te genieten van magnifiek eten en drinken. 
U kunt halverwege een wandeling stoppen 
voor een memorabel diner in een landelijke 
gastronomische pub. Niemand zal gek opkijken 
als u met uw wandelschoenen en waterbeste-
ndige kleding binnenstapt. U kunt na een dag 
sightseeing ook een klein bescheiden restau-
rant binnenglippen, waar bekroond Brits eten 
wordt geserveerd. 

Er is zoveel keuze dat u zeker iets nieuws en 
enerverends zult proberen. Als u het type 
reiziger bent dat onderweg graag interessante 
stops om te eten tegenkomt – doe dit alstub-
lieft!  Als u alvast een paar tips wilt, kijk dan 
in onze Food & Drink gids voor een geweldige 
selectie van cafés, restaurants, pubs, bars en 
veel meer.

Eten en drinken

www.englandsGreatWestWay.nl



Hoewel de Great West Way 
een geweldige plek is voor 
een dagje uit, weten we dat 
velen van u langer zullen wil-
len blijven. Dompel u daarom 
grondig onder in het lokale 
leven tijdens een romantische 
weekendje weg of avontuur 
voor u alleen. U heeft dus 
iets fantastisch nodig om te 
verblijven, of dit nu een hotel 
is in Bristol of een B&B in 
Bath. Of wat dacht u van een 
verblijf op een boerderij in de 
Cotswolds, een camping in 
Wiltshire, een landelijke pub 
in Berkshire of een boot op de 
rivier Theems?

Een hotel is niet voor ieder-
een geschikt. Soms is uw 
verblijf veel meer dan alleen 
een plek om te slapen – een 
gedenkwaardig deel van uw 
hele beleving. Gelukkig heeft 
de Great West Way voor alle 
type reizigers iets te bieden, 
met een mix van eigenzinnige 
campings, mooie landelijke 
B&B’s, hippe stadshotels, 
traditionele dorpspubs en 
zelfs mooie kastelen en land-

huizen geschikt voor royals. 
Vergeet niet om de Camping 
and Caravanning Club Sites te 
bekijken langs de Great West 
Way, met campings in Postern 
Hill, Devizes, Chertsey en op 
korte afstand van de route in 
Salisbury en Cheddar. 

Als u uw wandelschoenen 
aantrekt om langs een aan-
tal van de schilderachtige 
wandelpaden te trekken, 
dan volgt u samen met uw 
familie misschien wel een 
aantal historische kilometers 
van The Ridgeway’s 87. Pak 
dan zeker een lichtgewicht 
tent in, zodat u dichtbij de 
natuur kunt overnachten op 
een camping. Warme douches 
en een vriendelijke sfeer zijn 
hier de norm. Als u liever iets 
meer luxe wenst, dan heb-
ben veel Engelse campings 
inmiddels ook rustieke lodges, 
joerts, herdershutten en 
boomhutten. Denk maar aan 
die marshmallows voor bij het 
kampvuur. 

Misschien houdt u meer van 

een gezellige kamer in een 
cottage? Langs de Great West 
Way vindt u voldoende huis-
elijke B&B’s en boerderijen, 
waar de bloemen vers uit de 
tuin zijn geplukt, uw quiltkus-
sen door uw karaktervolle 
gastheer met de hand wordt 
opgeschud en het ontbijt 
(uiteraard Engels) met liefde 
wordt bereid met eieren van 
de eigen kippen. Als u liever 
op uw eigen houtje van de 
schilderachtige landelijke lev-
ensstijl geniet, dan zijn er ook 
tal van self-catering opties 
om uit te kiezen!

Voor degenen die graag de 
waterwegen willen verken-
nen, zijn er boten waarop u 
kunt slapen terwijl u door de 
kanalen en rivieren vaart. Een 
mooi beschilderde narrow-
boat is zover mogelijk één van 
de meest Engelse bezien-
swaardigheden. Dit maakt 
het een ideale optie om uzelf 
onder te dompelen in een 
typisch Engels tafereel tijdens 
uw avontuur.  

Overnachten
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Ontdek de Great West Way met de 
Camping and Caravanning Club

www.campingandcaravanningclub.co.uk/vakantiebeurs

VOEG EEN VLEUGJE ‘AL FRESCO’ TOE AAN UW GREAT WEST WAY AVONTUUR
In onze opinie is er geen betere manier om kennis te maken met een nieuwe bestemming 
en diens lokale cultuur, dan tijdens een kampeervakantie. Waarom tijd doorbrengen in een 
hotelkamer als u dichterbij de natuur kunt komen op een mooie landelijke camping?

De Camping and Caravanning Club heeft meer 
dan 100 campings door het hele land, waarvan 
er zes langs de Great West Way zijn gelegen. De 
campings Chertsey en Walton on Thames liggen 
vlakbij Londen en op slechts een korte treinreis 
van de meest geliefde bezienswaardigheden 
van de stad, zoals Buckingham Palace, St Paul’s 
Cathedral en de London Eye.

Richting het westen kunt u in het bos kamperen 
bij de mooie Postern Hill Camping, gelegen 
in het bosgebied van North Wessex Down. Bij 
de camping in Devizes kunt u het landelijke 
Wiltshire ontdekken, bekend om zijn kanalen 
en sluisjes. Voor een onvergetelijke stap terug 
in de tijd is de camping in Salisbury de perfecte 
plek. Ontdek de wereldberoemde kathedraal van 
Salisbury met zijn Magna Carta manuscripten uit 
1215 en bezoek het indrukwekkende Stonehenge 
met zijn eeuwenoude ring van stenen die rond 
2500 BC zijn gebouwd.

Sluit uw reis af bij de camping in Cheddar, 
gelegen in de mooie Mendip Hills ten zuiden van 
Bristol. Deze regio is perfect om te wandelen 
en voor een avontuur in de buitenlucht. Het 
is tevens een handige tussenstop voor uw 
verdere reis naar de zandstranden van Zuidwest-
Engeland of de ruige heuvels van Wales.

Kies uit meer dan 100 campings in 
Groot-Brittannië
De Camping and Caravanning Club maakt het 
u gemakkelijk; of u er nu voor kiest om uw tent 
vlakbij de Great West Way op te zetten, of als u 
juist van de begaande paden wilt gaan en meer 
van Groot-Brittannië wilt ontdekken. 

Ons tijdelijke lidmaatschap biedt een flexibel 
lidmaatschap van 3 maanden exclusief voor 
buitenlandse toeristen die naar Groot-Brittannië 
reizen. Met dit abonnement kunt u door het hele 
land reizen en krijgt u tot 30% korting op de 
nachtprijs bij elke Camping and Caravanning  
Club camping.

Met meer dan 100 campings door het hele 
land is het makkelijker dan ooit om van het 
buitenleven te genieten en Engeland’s bekendste 
bezienswaardigheden en erfgoed te ontdekken.
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www.bristolairport.co.uk

We’re proud to be the 
Official Airport Ambassador 
for the Great West Way®.

Bristol Airport is the perfect place for you to 

start your Great West Way journey. We’re just

8 miles from Bristol city centre and 19 miles 

from the city of Bath.

We’ve invested £225m in developments that 

have transformed the airport experience and 

now offer more than 125 destinations to our 

8.6 million loyal passengers.
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Great West Way is specifiek gemaakt voor individuele reizigers, of u nu alleen of met uw 
vrienden of familie reist Ooit hebben ook pelgrims, druïdes en veedrijvers deze route 
afgelegd. Hoe u kiest om te reizen heeft u zelf in de hand – dankzij de A4, Great West 
Road, Great Western Railway, de River Thames, het Kennet & Avon Canal en diverse wan-
del-, fiets- en ruiterpaden zijn er genoeg opties om uit te kiezen. 

U kunt ook gemakkelijk afwisselen tussen de verschillende transportmogelijkheden, 
natuurlijk wel afhankelijk van uw vakantieduur en uw voorkeur voor de steden die u wilt 
bezoeken. Zo kunt u heerlijk ontspannen tijdens een vaarvakantie of met de auto uw 
eigen weg ontdekken door de Engelse landschappen. Reis over de historische treinlijn, 
ooit ontworpen door Isambard Kingdom Brunel, door de trein vanaf ‘Paddington Station’ 
richting het westen te nemen. Kom juist meer in contact met de natuur door te voet, per 
fiets of te paard te reizen. Dit is niet alleen erg leuk, maar op deze wijze komt u ook op 
een andere manier in aanraking met de Engelse geschiedenis, cultuur en natuur.

Met het vliegtuig
Great West Way is wereldwijd makkelijk te 
bereiken vanwege de overvloed aan betaalbare 
binnenlandse en internationale vluchten naar 
Londen, Bristol of andere vliegvelden in het 
zuidwesten. Enkel de internationale vluchten 
hebben al keuze uit zes verschillende vlieg-
velden in en rondom Londen. 

Heathrow Airport is vooral geschikt voor het 
bereiken van The Great West Way. Dankzij The 
Heathrow Express kunt u gemakkelijk vanaf 
het vliegveld met de trein naar Paddington 
Station, waar uw avontuur richting het westen 
direct kan beginnen. Tevens hebben alle vlieg-

velden rondom Londen een goede verbinding 
naar het centrum door middel van de metro, 
trein, bus en taxi. 

Aan de andere kant van de route ligt Bristol 
Airport. Dit vliegveld is het middelpunt van 
binnenlandse en Europese vluchten. 
 
Met de trein
Een van de snelste, makkelijkste en meest 
amuserende manieren om The Great West 
Way te ontdekken is wellicht per trein. 

Als u bijvoorbeeld vanaf Londen naar Bristol 
reist, kunt u eenvoudig op Paddington Station

Meer dan één manier om op stap te gaan 

Reisinformatie

www.englandsGreatWestWay.nl



Met de auto 
De hoofdweg tussen de steden Londen 
en Bristol is de A4. Via deze weg kunt 
u al in minder dan 2,5 uur van Londen 
naar Bristol rijden. 

Het fijne aan het reizen met de auto, 
is dat u overal kunt stoppen waar u 
wilt. Zo kunt u onderweg bijvoor-
beeld een snelle maaltijd nuttigen, 
de omgeving verkennen of ergens 
overnachten als u de tijd heeft. Leuke 
stops onderweg zijn Windsor, Read-
ing, Newbury, Hungerford, Avebury, 
Corsham en Bath.
Het maakt niet uit waar u zich bevindt 
op de route, u zult zich geen enkel 
moment vervelen. Of u nu een van de 
pittoreske plaatsjes bezoekt of juist 
over de landwegen rijdt, beiden zijn 
beeldschoon op hun eigen manier.  
 
Met de boot  
Als u liever met uw eigen auto The 
Great West Way wilt verkennen, dan 
is dat zeker geen probleem. Er lig-
gen genoeg veerhavens vlakbij, zoals 
Portsmouth, Plymouth, Southampton 
en Poole. Daarnaast is Dover zeker een 
goede optie, waarbij u binnen 2,5 uur 
naar de hoofdstad Londen rijdt. Verder 
is er een directe overtocht tussen 
Hoek van Holland en Harwich, waarna 
u binnen twee uur rijden in Londen 
kunt zijn.

Bovendien zijn er ook voldoende 
mooie boottochten tussen de verschil-
lende plaatsen die op de route van 
The Great West Way liggen. Zo kunt 
u bijvoorbeeld bij Bristol Packet Boat 
Trips een leuke boottocht van Bristol 
naar Bath maken.

opstappen en vanaf daar verder met The Great 
Western Railway richting het westen reizen. Stap 
gedurende deze treinreis uit bij steden zoals, Reading, 
Swindon, Chippenham en Bath Spa. Of neem juist 
een compleet andere route, bijvoorbeeld van Londen 
Paddington Station naar Windsor & Eton Central. 
Deze treinrit brengt u al in minder dan 40 minuten 
in een volkomen andere stad. Verder kunt u gemak-
kelijk afwijken van de route van The Great West Way 
om zo met reguliere treinmaatschappijen andere 
steden te bezoeken, zoals Salisbury, Cheltenham en 
Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van William 
Shakespeare. 

Bezoek de site gwr.com voor meer informatie en voor 
het bestellen van treinkaartjes. 

www.englandsGreatWestWay.nl

DE GREAT WEST WAY DISCOVERER PASS 
- een combipas voor trein- en busreizen.

De Discoverer pas biedt u de vrijheid om de Great 
West Way te verkennen. Het verbindt het uitgebreide 
spoornetwerk met meer dan 200 busroutes, waar-
door het een toegangspoort is om de buitengewone 
verscheidenheid van Engeland te beleven en het biedt 
de mogelijkheid om rond te reizen in de verdere regio. 
Met slechts één ticket waarmee u reist, kunt u het 
spoor langs de Great West Way volgen inclusief de 
meest iconische bestemmingen, zoals Londen, Bristol 
en Bath. Deze historische route is gebouwd door de 
Victoriaanse ingenieur en pionier Isambard Kingdom 
Brunel en is al in gebruik sinds de begindagen van het 
reizen met de trein. De Great West Way Discoverer 
Pass  maakt het reizen per bus en trein mogelijk tus-
sen London Paddington en Bristol Tempel Meads en 
biedt tevens de optie om af te wijken naar de Thames 
Valley, de Cotswolds en Wiltshire.

Internationale bezoekers kunnen profiteren van de 
Great West Way Discoverer Pass, Global Route (East 
en West). U kunt een 3-daagse of 7-daagse interna-
tionale pas (gelijkwaardig aan een BritRail pas) online 
kopen bij ACPRail. Voor een 3-daagse pas betaalt u £ 
98 en voor een 7-daagse pas £129. Dit zijn interna-
tionale tarieven, geldig voor volwassenen die de pas 
buiten Groot-Brittannië kopen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met salesenquiries@gwr.com 



Title Ambassadors
Bristol Airport 
Airport Ambassador
Canal & River Trust
Waterways Ambassador 
Great Western Rail-
way
Rail Ambassador 
National Trust 
Houses & Gardens 
Ambassador 
 
Destination  
Ambassadors
• Bath Business Im-
provement District
• Bradford on Avon Town 
• Calne Town
• Chippenham Town 
• Corsham Town 
• Cotswolds Tourism 
• Visit Bristol 
• Devizes Town 
• Henley on Thames 
Town 
• Hungerford Town 
• Malmesbury Town 
• Marlborough Town
• Marlow Town 
• North Wessex Downs 
AONB
• Reading UK
• Royal Borough of 
Windsor & Maidenhead
• Steeple Ashton 
• Stonehenge & Avebury 
WHS 
• Swindon Town  
• Tourism South East 
• Trowbridge Town 
• Vale of Pewsey  
• Visit Bath 
• Visit Thames 
• VisitNewbury
• VisitRichmond
• VisitWiltshire 

Designated Attraction 
& Hotel Ambassadors 
• Aerospace Bristol  
• Bowood House & 
Garden

• Cheddar Gorge & 
Caves (Within Easy 
Reach) 
• Cobbs Farm Shop & 
Kitchen, Hungerford
• Fashion Museum, Bath 
• Longleat (Within Easy 
Reach)
• McArthurGlen De-
signer Outlet, Swindon
• The Old Bell Hotel 
• The Roman Baths 
• Stonehenge (Within 
Easy Reach)
• The Royal Crescent 
Hotel & Spa
• Thermae Bath Spa 
• Wadworth Brewery & 
Tours 
• West Berkshire Brew-
ery 
• Westonbirt, The Na-
tional Arboretum 
• Whatley Manor Hotel 
& Spa 
• Windsor Castle 

Gateway  
Ambassadors
• Abbey Hotel
• The Abbey Quarter 
• a’Beckett’s Vineyard 
• Active England
• Alder Ridge Vineyard 
•Aldermaston Tea 
Rooms, Visitor Centre, 
& Shop
• Aldwick Estate
• Alison Howell’s Foot-
trails 
• All Saints Church, 
Alton Priors
• The Apartment Bath
• Apex Hotel, Bath 
• Apsley House  
• Arnos Vale Cemetery
• Around and About 
Bath 
• Atwell-Wilson Motor 
Museum 
• Avalon Lodge Bed and 
Breakfast 

• Avebury Landscape 
Wiltshire 
• Avon Valley Adventure 
& Wildlife Park 
• Bailbrook House Hotel 
• Bailey Balloons 
• Bainton Bikes 
• Barbara McLellan 
• The Barn Theatre
• Barrington Court
• Bath Apartment 
Breaks
• The Bath Brew House
• Bath Bus Company
• Bath Self Catering 
• Beanhill Farm B&B
• Bear, Devizes
• Berkeley Castle 
(Within Easy Reach) 
• Best Western Plus An-
gel Hotel, Chippenham
• Bird in Hand, Knoll Hill 
• Black Swan, Devizes 
• Blenheim Palace 
(Within Easy Reach)
• Bombay Sapphire 
(Within Easy Reach)
• Boscombe Down Avia-
tion Collection
• Bozedown Alpacas
• The Bridge Tea Rooms
• Bristol Blue Glass
• Bristol Cathedral
•Bristol Community 
Ferry Boats
• Bristol Nordic Walking 
• Bristol Packet Boats 
• Bristol Tandem Hire
• Bristol Zoo 
• Brooks Guest House 
B&B, Bath 
• Bruce Branch Boats
• Brunel’s SS Great 
Britain 
• Buttle Farm 
• Canal Trust Café
• Castle Combe Circuit  
• Chertsey Camping and 
Caravanning Club Site                                                                                                          
• The Chilterns View 
(En route to / from the 
Way)

• Cheddar Camping and 
Caravanning Club Site 
(En route to / from the 
Way)
• Cheddar Gorge 
(Within Easy Reach) 
• Chippenham Museum 
and Heritage Centre 
• Cholderton Rare 
Breeds Farm 
• Church Farm Country 
Cottages
• Clayton’s Kitchen 
• Clifton Suspension 
Bridge
• Cobbs Farm Shop & 
Kitchen, Englefield 
• Compass Holidays 
• Cotswold Water Park 
(Within Easy Reach)
• The Courts Garden
• Cricklade Hotel (En 
route to / from the 
Way)
• Crofton Beam Engines 
• Crown, Tolldown 
• Cumberwell Country 
Cottages
• Devizes Camping and 
Caravanning Club Site 
• Devizes Marina 
• Devizes Marina Day 
Boat Hire 
• Devizes Wharf Tea 
room
• Didcot Railway Centre 
(Within Easy Reach)
• Donnington Grove
• DoubleTree by Hilton, 
Swindon 
• Dyrham Park 
• The Engineman’s Rest 
Café
• The Farm Camp
• French Brothers 
• Gainsborough Bath 
Spa 
• George Inn, Norton 
St Philip(En route to / 
from the Way)
• Glenside Hospital 
Museum 

Great West Way Ambassadors
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Great West Way Ambassadors
• Great Northern Hotel 
• Guyers House Hotel & 
Restaurant 
• Hampton by Hilton 
Bristol Airport
• Hampton Court Palace 
• The Harrow at Little 
Bedwyn 
• Helen Browning’s 
Royal Oak
• Henley Greenlands 
Hotel 
• Henley Rowing As-
sociation 
• Heritage Bed & 
Breakfast
• Herongate Fitness & 
Wellbeing 
• Hobbs of Henley 
• The Holburne Museum 
• Holiday Inn, Salisbury 
- Stonehenge 
• Honey Street Boats 
& Café 
• Hungerford Wharf and 
Kintbury
• Iford Manor Gardens
• Jane Austen Centre
• Kenavon Venture 
• The Kingsbury @ No.8
• Koffmann & Mr. 
Whites 
• Lacock Abbey, Fox 
Talbot Museum and 
village 
• The Langley 
• Liberty Car Tours 
• Lido Bristol
• Lorne House 
• Lytes Cary Manor 
(Within Easy Reach) 
• Maidenhead Heritage 
Centre 
• Manor Farm B&B 
• Marlborough College 
Summer School 
• The Matthew Of 
Bristol
• Meadowbank House 
Bed and Breakfast
• Merchants House
• Monkey Island Estate 

• Castle Hotel, Wind-
sor - MGallery Hotel 
Collection
• Mompesson House 
• Montacute House 
• Museum of East Asian 
Art
• The Museum of Eng-
lish Rural Life 
• MV Jubilee
• Newark Park 
• The Newbury Pub 
• Newbury Racecourse
• No.15 Great Pulteney 
• No. 1 Royal Crescent
• Noah’s Ark Zoo Farm
• Old Sarum 
• Oldbury Tours 
• Original Wild 
• Parkway Shopping, 
Newbury
• Postern Hill Camping 
in the Forest
• Pound Arts 
• Practical Car and 
Motorhome hire
• Prince Street Social
• Prior Park Landscape 
Garden
• Queens Arms, East 
Garston 
• Reading Museum 
• Reading Novotel 
Central 
• The Red Lion East, 
Chisenbury 
• REME Museum
• Rick Stein, Marlbor-
ough
• River & Rowing Mu-
seum 
• Roman Bath Private 
Hire 
• Roseate House London 
• The Roseate Villa, Bath 
• The Roseate Reading 
• Rose of Hungerford 
• Roves Farm 
• Royal Oak, Yattendon 
• The Royal Windsor Pub 
• Salisbury Camping and 
Caravanning Club Site 

(en route to / from the 
Way)
• Salisbury Cathedral 
(Within Easy Reach)
• Salisbury, Stone-
henge and Sarum Tours 
(Within Easy Reach)
• Sally Narrowboats  
• Salters Steamers 
• Savouring Bath
• Shaw House
• Sheephouse Manor  
• Sir Christopher Wren 
Hotel 
• Skydive Netheravon 
(Within Easy Reach) 
• Stay in Bath 
• South West Heritage 
Tours
• South Western Railway  
• Stonor Park
• Stourhead (Within 
Easy Reach)
• Strawberry Hill House 
& Garden
• Sulis Guides Ltd 
• The Swan, Bradford on 
Avon
• Swinley Bike Hub 
• Thames Lido 
• Thames Rivercruise 
• Three Tuns Freehouse 
• Tintinhull Garden 
(Within Easy Reach)
• Totteridge Farm
• Tour and Explore 
• Tours 2 Order 
• TransWilts Community 
Rail Partnership 
• Troutbeck Guest 
House 
• Tucking Mill Self cater-
ing 
• Turner’s House 
• The Tutti Pole 
• Tyntesfield (Within 
Easy Reach) 
• University of Bristol 
Botanic Garden
• Vaughan’s Kitchen
• Vintage Classics 
• Visit Hillbrush 

• Waddesdon Manor 
(Within Easy Reach) 
• Walton on Thames 
Camping and Caravan-
ning Club Site                                               
• The Watermill Theatre 
• The Wave 
• Wellington Arch
• West Berkshire Mu-
seum 
• We The Curious
• Wild Swim Bike Run 
Ltd
• Windsor Carriages 
• Whitchurch Silk Mill 
(Within Easy Reach) 
• White Horse Inn, 
Compton Bassett
• Wilton Windmill 
• Wiltshire landscape, 
Stonehenge
• Wiltshire Museum 
• Wiltshire Music Centre
• Wiltshire Wildlife Trust, 
Blakehill Farm 
• Wiltshire Wildlife Trust, 
Lower Moor 
• Wiltshire Wildlife Trust, 
Jones’s Mill
• Woolley Grange Hotel
• WWT London Wetland 
Centre 
• Wyvern Theatre 
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Roman Baths, Bath

Find out more at GWR.com/GreatWestWay

Visit Bath and other picturesque destinations along 
Great West Way, a new touring route between London 
and Bristol, with our combined rail and bus ticket. 
Buy a Great West Way Discoverer pass from just £24.

Advertising based on a £24 Great West Way Discoverer one-day pass for the West zone. Correct as of 1 August 2019. Selected routes only. Visit GWR.com/GreatWestWay for full terms and conditions.


