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NIEUWE CAMPAGNE IK REIS VOOR... 

 
Plezier, ervaringen, cultuur of ontspanning, waar 
reis jij voor? VisitBritain startte deze maand een 
nieuwe campagne rond de passies en interesses die 
mensen motiveren om te reizen.  Met behulp van 
korte films en verhalen laat VisitBritain onbekende 
plekken en bijzondere ervaringen samen met 
wereldberoemde Britse attracties zien. Bekijk onze 
campagne video. 

Lees meer  

  

 

 

  

   

ROMANTISCHE ROZENTUINEN 
  

Wat zou een Engelse tuin zijn zonder een statige 
roos? Engeland claimt enkele van de mooiste 
rozentuinen ter wereld te bezitten en juni is de 

periode bij uitstek om deze te bezoeken. De 
prachtige ruikers zijn die maand in volle bloei te 

zien. De volgende tuinen mag je daarbij absoluut 
niet overslaan. 

  

Lees meer 

  

   

http://maxemail.visitbritain.com/rsps/m/c6BU-gjeitTx-P3KR8p8M-x0kuO7h1M8K7Y20DqnoVE
http://maxemail.visitbritain.com/rsps/m/c6BU-gjeitTx-P3KR8p8M4fGXahIcKjuzGcEieXspJs
http://maxemail.visitbritain.com/rsps/m/c6BU-gjeitTx-P3KR8p8Mwl2agtkkgNnXTi8Y529IcU
http://maxemail.visitbritain.com/rsps/m/c6BU-gjeitTx-P3KR8p8M9sYgD9gRGOjVWGNcgWpLWI
http://maxemail.visitbritain.com/rsps/m/c6BU-gjeitTx-P3KR8p8M9hiA0s1V_-XpwVIVS6EhlU


  

   
GLAMPING BIJ LEEDS CASTLE  

 
Leeds Castle is één van de mooiste bestemmingen 

in Kent. Het 900 jaar oude kasteel is het hele jaar 
door te bezoeken en in de zomermaanden kun je 
hier ook kamperen. 'Knight’s Glamping’ noemt het 

kasteel de luxueuze tenten in ridderstijl. De 
verblijven zijn van alle gemakken voorzien met 
onder andere een hemelbed, houtkachel, fris 
katoenen beddengoed en knusse spreien. Net als 
middeleeuwse ridders kun je buiten je 
eten bereiden op een grillplaat boven een open 
vuur.  

Lees meer  

  

   

  

   

48 UUR IN...SUFFOLK 

Het graafschap Suffolk, gelegen in de regio East 
Anglia, ligt voor ons precies aan de andere kant van 

Het Kanaal. Het landschap is vergelijkbaar 
met Nederland, maar de sfeer is typisch Engels. 

Suffolk staat bekend als het echte, traditionele 
Engeland vol oude abdijen en kloosters, 

marktstadjes en prachtige kustplaatsjes. Bovendien 
is het de plek waar je nog ouderwets een paar Ale’s 

kunt drinken in één van de oergezellige pubs. 
Benieuwd wat je hier in 48 uur allemaal kunt zien en 

doen? 

Lees meer 

  

  

 

  

   

150 JAAR MACKINTOSH 
Title 

In 2018 viert Glasgow de 150e verjaardag van de 

befaamde Schotse architect Charles Rennie 
Mackintosh. Komende zomer wordt hij herdacht in 
de Glasgow musea met nieuwe tentoonstellingen 
van niet eerder vertoond werk. De originele 
Mackintosh Willow Tea Rooms,de befaamde Salon 
de Luxe worden gerenoveerd en er komt een 
tentoonstelling rond de zakelijke en sociale 
geschiedenis van Mackintosh. De opening van het 
nieuwe bezoekerscentrum is op 7 juni 2018. 

Ook elders in Groot-Brittannië wordt het leven en 
werk van deze veelgeprezen architect, kunstenaar 
en ontwerper gevierd. 

Lees meer  
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FRIDA KAHLO: MAKING HERSELF UP 

Frida Kahlo staat bekend als een van de meest 
innovatieve en baanbrekende kunstenaressen van 

de 20e eeuw. Niet alleen Frida’s kleurrijke 
zelfportretten, maar ook haar inspirerende 

persoonlijkheid en iconische stijl maakten haar 
beroemd. Het V & A museum in Londen opent 16 

juni een unieke tentoonstelling waarbij haar kleding 

en persoonlijke bezittingen voor het eerste buiten 
Mexico te zien zijn. Onder andere haar protheses, 

medicijnen, accessoires, sieraden, foto's zijn te zien. 

Lees meer 
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