
Verslag motor vakantie Zuid Engeland 2018 

door Ruud - 09 juli 2018 

 

Zondag 3 juni  

7.30u vertrek in Wanroij  met koffie en vlaai verder naar  Duinkerken, Dover en de krijtrotsen, en 

we slapen aan zee in Hastings . 

 

Maandag 4 juni  

9.00 uur richting Washington, Beachy 

Head, Rolls Royce fabriek en een cir-

cuit in Goodwood, waar we in een 

nishut naar oldtimers hebben gekeken. 

Verder naar South Down Nationaal 

Parc met paarden, koeien, ezels en 4 

motor rijders. Daarna na Beaulieu olti-

mer garage. En gaan rusten in Broc-

kenhurst in The Cloud hotel. 

 

Dinsdag 5 juni 

koffie stop in Dorechester, Sitmouth, 

Dartmore NP met veeeel schapen. Slapen in Buckfastleigh hotel Dartbridge inn. 

 

Woensdag 6 juni 

Dartmore NP, Marizon, Mount St Michael, Lands End, St Ivesbay (Clovelly vergeten) en na een 

paar uur zoeken naar een hotel slapen we in Rose Vale in St. Agnes, waar we goed gegeten en 

geslapen hebben ….. en ook goed 

betaald !! 

 

Donderdag 7 juni  

Langs de westkust omhoog, Exmore 

parc, De Valley of Rocks , Lynmouth 

en de snelste en mooie  route naar 

Bath, een leuke studentenstad. We 

pitten in het Western hotel. 

 

Vrijdag 8 juni  

Regen! 2 uur de weg nat en verder 

door langs Stonehenge ff naar het 

strand in Brighton met een hoge uit-
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zicht toren en een grindstrand .We rijden door tot Rye en slapen in motel Regent Square. 

 

Zaterdag 9 juni 

FF naar Folkestone, Dover, Duinker-

ken en onderweg nog wat patatten 

gegeten . 

Naar elkaar gezwaaid en huiswaarts. 

 

 

 

De tijd is voorbij gevlogen, 

veeeeeeel gezien, heggen en hagen 

met temperaturen van 13 tot 23 gra-

den en geen regenpak aan gehad. 

Maar ook nog eens +/- 2300km links 

gereden.  

We kunnen nu weer plannen gaan maken voor 2019. 

De deelnemende motorfietsen 


