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1066 Country 
De streek rond Hastings is een
lappendeken van traditionele
Sussex marktsteden en dorpen.
U vindt er een verbazingwekkend
aantal kastelen en versterkte 
huizen, alsook vele prachtige 
tuinen. Gemakkelijk te bereiken 
vanuit de kanaalhavens van Dover 
en Newhaven, de Eurotunnel in 
Folkestone, Eurostar in Ashford 
International of via rechtstreekse
treinverbindingen vanuit Londen 
of de luchthaven van Gatwick. Er 
wacht u steeds een warm welkom
in 1066 Country, het “echte”
Engeland.

Battle
Battle dankt zijn naam aan de
beroemde “Battle of Hastings” in
1066. Tot op vandaag kan u nog
steeds een bezoek brengen aan
de ruïnes van Battle Abbey. Deze
abdij werd door de zegevierende
Willem de Veroveraar gebouwd 
als boetedoening voor het vele

bloedvergieten. De beroemde 
strijdbijl is te zien in Battle 
Museum, dat 125 miljoen jaar 
lokale geschiedenis huisvest. Een 
kennismaking met een nu verdwenen 
Engeland in Yesterday’s World is zeker 
ook de moeite waard. Ga daarna 
gezellig snuisteren in de talrijke 
ambachtsen souvenirwinkeltjes 
langsheen de traditionele High Street.

Bexhill
Bexhill is de trotse bakermat van
de Britse autosport. Hier vond in
1902 op de zeedijk de allereerste
wedstrijd plaats. Verhalen over 
de geschiedenis van het racen 
en nog veel meer vindt u in het 
museum van Bexhill. De stad 
is tevens wereldberoemd voor 
het modernistische De La Warr 
paviljoen, dat is uitgegroeid tot 
een belangrijk kunstcentrum 
in het zuidoosten. Ga na uw 
bezoek ontspannen fl aneren op 
de vernieuwde dijk of ga gezellig 
shoppen in de vele traditionele 
winkeltjes van deze stad.

Hastings & 1066 Country is het hele 
jaar door een geschikte bestemming 
maar er zijn ook vaak speciale 
evenementen die uw verblijf extra 
memorabel zullen maken. Dankzij 
het rijke aanbod aan tuinen en 
bossen is de streek ideaal voor een 
dagje uit in de natuur. Tijdens het 
seizoen vinden in de tuinen vaak 
speciale evenementen plaats, 
waaronder meerdere activiteiten in 
Bedgebury Pinetum en Bewl Water. 
Ontdek ook de vele schitterende 
wandelingen, zoals in het 
natuurreservaat van Rye Harbour en 
langs de 1066 Country Walk.

Is geschiedenis uw ding, dan biedt 
deze regio kastelen en versterkte 
huizen in overvloed. Daarenboven 
zijn er in de loop van het jaar 
speciale evenementen. Zo viert 
men in oktober in Battle Abbey 
de verjaardag van de Battle of 
Hastings met een historische 
reconstructie. In augustus is er in 
het kasteel van Herstmonceux een 
populair middeleeuws weekend.

Kunstliefhebbers hebben keuze 
te over. Ze volgen gewoon het 
spoor van het ene internationaal 
befaamde kunstencentrum naar het 
andere. De belangrijkste plaatsen 
zijn het De La Warr paviljoen in 
Bexhill, de Saffrongalerie in Battle, 
de Jerwoodgalerie in Hastings en 
de kunstgalerij van Rye. 

Als u van stoeten of parades houdt, 
kom dan in mei zeker naar het 

folkloristische dansfestival Jack in the 
Green in Hastings. In het najaar kan 
u tijdens meerdere weekends van 
oktober en november genieten van 
traditionele fakkeltochten in Battle, 
Hastings en Rye. Een onvergetelijk 
klank- en lichtspektakel. Daarnaast 
organiseren Hastings en Rye 
jaarlijks diverse food&drink festivals, 
beginnend met het Rye Scallop 
Festival in februari en eindigend 
in november met de Herring Fair 
in Hastings. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden uit het grote aanbod 
van festiviteiten waarvoor 1066 
Country zo bekend is.

Wilt u enkel puur genieten van 
de tradities van 1066 Country? 
Ga dan winkelen of ontspannen 
in Battle, Bexhill, Hastings Old 
Town, Rye, bezoek de talrijke 
kleine dorpjes met hun gezellige 
winkeltjes en tearooms of 
bewonder het landschap 
vanuit één van de Victoriaanse 
treinrijtuigen van de Kent & East 
Sussex Railway.

www.visit1066country.com 

Hastings
Hastings ligt eigenlijk vrij ver 
verwijderd van de slag waaraan 
het zijn naam gaf, maar toch 
blijft deze stad een must voor 
elke bezoeker. Een modern 
winkelcentrum staat in scherp 
contrast met de historische, 
middeleeuwse oude binnenstad. 
Hastings was oorspronkelijk een 
“Cinque Port” (de voorloper van de 
Britse Zeemacht) en is nog steeds 
trots op zijn zeemansverleden. 
Ook nu heeft de stad de grootste 
Europese vloot vissersboten die 
vanaf het strand uitvaren, alsook 
musea die gewijd zijn aan de 
zee, de visserij en het plaatselijke 
erfgoed. De Jerwood Gallery en 
Stade Open Space maken Hastings 
daarenboven tot het culturele hart 
van 1066 Country.

Pevensey
Het kasteel van Pevensey kent een
geschiedenis van bijna 2000 jaar.
Oorspronkelijk gebouwd door de

Romeinen, werd het door Willem
de Veroveraar heropgebouwd en
gebruikt als eerste uitvalsbasis.
Het kasteel speelde ook een
belangrijke rol tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Pevensey is nu een
rustig dorp maar in het Court
House museum zijn er nog steeds
veel verwijzingen naar de tijd dat
Pevensey een belangrijk lokaal
centrum was.

Rye
Rye heeft steeds zijn middeleeuwse 
charme behouden, zeker vanwege 
de unieke kasseistraatjes. Keer terug 
in de tijd tijdens een wandeling 
langs de vele oude huizen en 
traditionele winkels. Vanop de 
kerktoren geniet u van spectaculaire 
vergezichten. De stadsmaquette 
in het Heritage Centre is een 
perfecte kennismaking. Een bezoek 
aan het museum van Rye Castle 
en de kunstgalerij mag zeker niet 
ontbreken.

Thema’s / Evenementen Plaatsen

word vriend op
facebook.com/1066country

Hastings       1066 Country

in 1066 Country, het “echte”
Engeland.

langsheen de traditionele High Street.
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Bezienswaardigheden
en attracties in Hastings & 1066 Country

Grotere printversie verkrijgbaar. 
Bel 0044 1424 451111

Beste bezienswaardigheden 
en attracties in 
Hastings & 1066 Country
2000 jaar geschiedenis en de combinatie van ongerepte 
kust en platteland maken van 1066 Country een 
droombestemming. Wil u iets leren of ontdekken, bent u op 
zoek naar plezier en vermaak, rust of actie? 1066 Country biedt 
u al deze magische belevenissen in één bezoek. Veel van de 
bestemmingen zijn het hele jaar open, ongeacht seizoen of 
weer. Deze beknopte gids probeert om een deel van de tijdloze 
charme van deze werkelijk ongeloofl ijke streek te beschrijven.

Dit bekroonde icoon van het 
modernisme staat op de dijk 
van Bexhill on Sea. Bezoek onze 
twee tentoonstellingsruimtes vol 
hedendaagse kunst, eet met zicht 
op zee, geniet van een drankje op 
het terras, luister naar live muziek of 
doe mee aan één van onze talrijke 
activiteiten.
Open: Dagelijks (behalve Eerste 
Kerstdag) vanaf 10 uur.
Zie www.dlwp.com voor bezoek.
Vrij entree tot gebouwen en exposities

De La Warr Pavilion, Bexhill 

Drusillas wordt beschouwd als de mooiste 
kleine zoo van het land. Hier staat u oog 
in oog met honderden fascinerende 
schepsels. Beleef 362 dagen per jaar plezier 
in schitterende kinderattracties als Go 
Bananas!, Go Wild!, Amazon Adventure, 
Eden’s Eye doolhof en het treintje van 
Thomas the Tank Engine. Wandel door 
het gebied van de maki’s in Lemurland 
of voer honing aan de regenbooglori’s in 
Lory Landing. Drusillas Park werd verkozen 
tot topattractie van het zuidoosten en tot 
beste dagtrip in East Sussex. Bezoek de 
website voor openingstijden en prijzen

Drusillas Park

Alfriston Road  Berwick
Polegate, BN26 5QS
00 44 1323 874100

www.drusillas.co.uk

Pevensey  BN24 5LG
00 44 1323 760581

Pevensey Court House & Gaol

www.visit1066country.com

Pevensey  BN24 5LE
00 44 1323 762604

Pevensey Castle  

www.english-heritage.co.uk/pevensey

Stone Cross BN24 5EA
00 44 1323 483470 
ou 00 44 7909987843
scmt2012@yahoo.co.uk

Stone Cross Windmill

www.stonecrosswindmill.org.uk

Vanaf 1902 was dit het huis van 
Rudyard Kipling. Woonvertrekken 
en schrijfkamer zijn in de originele 
staat bewaard gebleven. Hier schreef 
hij vele van zijn beroemde werken. 
Bewonder zijn Rolls Royce, de molen 
en de prachtige tuinen. Heerlijke 
“cream teas” en snacks. Het hele 
jaar door zijn er evenementen. 
Tijdens het seizoen is de molen op 
de meeste woens- en zaterdagen in 
werking van 14 tot 16 u.

Bateman’s, Burwash  

Bateman’s Lane, 
Burwash  TN19 7DS
00 44 1435 882302

www.nationaltrust.org.uk/batemans

Bedgebury Road, Goudhurst
Kent, TN17 2SJ
00 44 845 3673787

Bedgebury National Pinetum & Forest

www.bedgeburypinetum.org.uk

Bewl Bridge Lane, 
Lamberhurst  TN3 8JH
00 44 1892 890000

Bewl Water Country Park

www.bewlwater.co.uk

Beklim draaitrappen, wandel over 
kantelen, zoek in elk hoekje en gaatje 
en beeld u het middeleeuwse leven 
in. Dit sprookjeskasteel uit 1385 
is in zijn soort het beste voorbeeld 
van het hele land. Een kleurrijke 
introductiefi lm vertelt alles over het 
intrigerende verleden. Kies souvenirs 
uit onze prachtige winkel en kom 
smullen van het gevarieerde aanbod 
in onze tearoom.

Bodiam Castle  

Bodiam, près de Robertsbridge  
TN32 5UA
00 44 1580 830196

De wijnen van Carr Taylor Vineyards 
in Westfi eld vielen al dikwijls 
in de prijzen. Wandel door onze 
wijngaarden of geniet van gratis 
proevertjes. Gegidste rondleidingen 
voor groepen moeten vooraf 
aangevraagd worden. Picknick aan de 
rand van de vijver of geniet van tee, 
koffi e en cakes in de shop. Aankoop 
van geselecteerde wijnen, cadeaus of 
geschenkmanden mogelijk.

Carr Taylor Vineyards

Wheel Lane, Westfi eld, 
Hastings  TN35 4SG
00 44 1424 752501

www.carr-taylor.co.uk

Deze pittoreske spoorweglijn 
slingert 16,9 km lang tussen 
Tenterden en Bodiam. Reis in stijl en 
geniet van service uit lang vervlogen 
tijden in prachtig gerestaureerde 
wagons en locomotieven uit de 
Victoriaanse tijd. Met deze trein 
bent u ook dichtbij andere attracties 
zoals het Mill Toy & Pedal Car 
museum en de plantenkwekerij en 
het kasteel van Bodiam.

Kent & East Sussex Railway

Tenterden TN30 6HE 
Northiam TN31 6QT
Bodiam TN32 5UD
00 44 1580 765155

www.kesr.org.uk

Van de lente tot de herfst is dit gebied 
van 1,5 hectare een oogverblindende 
omgeving vol sprankelende kleuren en 
vormen. Twee vijvers, een wilde tuin 
met vogelkooien en een formele tuin. 
Hier kunnen alle tuinliefhebbers hun 
hart ophalen. Restaurant en tearoom 
met tuinterras. Roofvogelcentrum en 
grote plantenkwekerij.

Merriments Gardens, Hurst Green

Hawkhurst Road, Hurst Green,  
East Sussex TN19 7RA
00 44 1580 860666

www.merriments.co.uk

Romantische mix van 
landschapsarchitectuur, vindingrijke 
aanplantingen, bos, fonteinen, 
bronnen en vijvers. April tot mei is 
de tijd van wilde hyacinten en 
duizenden tulpen. Juni geurt naar 
rozen, in juli zijn er siererwten en 
lelies, in augustus de welriekende 
kruidenperken. Café met terras, 
souvenirshop, verkoop van planten, 
tentoonstellingen van beeldhouwwerk 
en kunst, speciale evenementen.

Pashley Manor Gardens

Ticehurst, in de buurt van Wadhurst
TN5 7HE
00 44 1580 200888

www.pashleymanorgardens.com

Marina, Bexhill on Sea
TN40 1DP
00 44 1424 229111

Bexhill Museum biedt voor elk wat 
wils, van lokale geschiedenis en 
archeologie, tot mode en Bexhill’s 
autorace verleden. 
De unieke collecties zijn 
ondergebracht in een karakteristiek 
gebouw waarin een traditionele 
Edwardian museum gecombineerd 
wordt met een moderne aanbouw. 
Een ruim aanbod van evenementen, 
activiteiten en workshops gedurende 
het jaar, bezoek onze website voor 
details.

Bexhill Museum

www.bexhillmuseum.co.uk

Egerton Road, 
Bexhill on Sea  TN39 3HL
00 44 1424 787950

Gardens & Grounds of Herstmonceux Castle

www.herstmonceux-castle.com

Herstmonceux, Hailsham 
BN27 1RN
00 44 1323 833816

Deze waterpompen die dateren uit 1889 
werden oorspronkelijk aangedreven door 
stoom. Nu gebeuren de demonstraties 
met behulp van perslucht. De twee 
grote machinegebouwen in art-deco 
stijl liggen verscholen in het rustige 
platteland van de Brede vallei. Ga terug 
in de tijd en proef de sfeer van zware 
machines die indertijd betrouwbaar, 
veilig water leverden aan Hastings en de 
omliggende dorpen. 

The Giants of Brede 

www.bredesteamgiants.co.uk

Waterworks Lane, Brede Hill, Brede  
(près de Rye) TN31 6HG
00 44 1323 897310 / 
00 44 7854 929425

The Observatory Science Centre, Herstmonceux

Wartling Road, Herstmonceux, 
Hailsham  BN27 1RN
00 44 1323 832731

www.the-observatory.org

Dit centrum maakt deel uit van 
de voormalige gebouwen van 
het koninklijk observatorium van 
Greenwich. Zijn koepels en telescopen 
zorgen voor een unieke sfeer. Hier 
bestudeerden astronomen vanaf 
1950 tot in de jaren ’80 het heelal. 
Te midden van het mooie platteland 
van Sussex zorgen de groene koperen 
koepels voor een unieke ambiance, 
ongeacht je leeftijd.

Gelegen op enkele minuten 
loopafstand van zee en stadscentrum, 
heeft Egerton Park voor iedereen iets 
te bieden. Van ontspannen wandelen 
langs de meren tot een stimulerende 
workout op het fi tness terrein. Kinderen 
van alle leeftijden zullen zich volop 
vermaken in de speeltuin met een keur 
aan spannende attributen, waaronder 
een klimstellage met boomhut en 
zandspeelplaats. Na afl oop is het volop 
genieten van een welverdiend drankje 
in de kiosk, met uitzicht op het park.

Egerton Park

www.rother.gov.uk/egerton

Gelegen achter Bexhill Museum
Egerton Road, Bexhill on Sea 
TN39 3HL
00 44 1797 229049

www.dlwp.com

Familiedagjes uit voor de hele familie 
Geniet van een cruise aan boord van de 
Dannie Lee ferry, inclusief onze populaire 
tocht van 45 minuten naar Bodium 
Castle van The National Trust. Huur 
een van onze boten voor privé feestjes 
en speciale gebeurtenissen. Verblijf in 
onze kleine, familie vriendelijke camping, 
compleet met houtvuren & ontbijt- 
bezorgservice. Zoek vertier op de rivier 
in een roeiboot, kano of kayak. Nieuw 
voor 2015: Geniet van een ontbijt, lunch, 
‘afternoon tea’, of lokaal bier in het Lime 
Wharf Café; ons nieuwe café & tuin.

Bodiam Boating Station & Lime Wharf Café

Riverside Cottage, Rye Road, 
Newenden TN18 5PP
00 44 1797 253838

www.bodiamboatingstation.co.uk / www.limewharfcafe.co.uk

Great Dixter House & Gardens

Great Dixter, Northiam, 
Rye  TN31 6PH
00 44 1797 252878

www.greatdixter.co.uk

Het geboortehuis en woning van 
wijlen Christopher Lloyd, de befaamde 
tuinboekenschrijver, dateert uit 1460. De 
hal is één van de grootste nog bestaande 
houten constructies van het land. 
Belangrijk is er de antieke meubel- en 
naaldkunstcollectie. In 1910 restaureerde 
Sir Edwin Lutyens de tuinen die nog 
steeds Lloyd’s stempel dragen. Met een 
grote variëteit aan siersnoeiplanten, wilde 
weidebloemen, gemengde perken (zoals 
de befaamde Long Border), natuurlijke 
vijvers en de exuberante exotische tuin. 
Plantenkwekerij, souvenirshop, vrij parkeren.

www.nationaltrust.org.uk/bodiamcastle
www.visit1066country.com
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Vraag uw gratis 1066 Country wandelbrochure in elk 1066 Country
Informatiecentrum, of bezoek www.visit1066country.com

Deze wandeling van 50 km begint in
Pevensey waar ooit de Normandiërs 
voet aan wal zetten. Start nabij 
een prachtig landgoed en wandel 
langs het slagveld van 1066 dat de 
Engelse geschiedenis veranderde. Dit 
landschap toont een uniek deel van 
de Engelse geschiedenis. De route 
brengt u langs kastelen, steden en vele 
spectaculaire panorama’s tot in Rye. 
Overal op uw tocht hebt u een grote 
keuze aan verblijfsmogelijkheden waar 
uw vermoeide benen kunnen genieten
van een welverdiende rust.

1066 Country Walk

Hastings Adventure & Crazy Golf

00 44 1424 43 72 27

Neem de liften naar de heuvels van
Hastings. De recent verbouwde lift
naar de East Hill is de steilste met
spectaculaire uitzichten over het oude
stadsdeel en het Kanaal. Zo kan u het
Country Park bezoeken. De ingang ligt
in Rock-a-Nore Road. De lift naar West
Hill vertrekt vanuit George Street en
klimt door een natuurlijke grot naar
het kasteel, de westelijke heuvels en
Smugglers Adventure.

East & West Hill Lifts, Hastings

East Hill: Rock-a-Nore Road
West Hill: George Street  
00 44 1424 451111

www.visit1066country.com
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1066 Country App
Opwindende evenementen, beste
verblijfplaatsen, toprestaurants en
geweldige attracties. Vind hier de meest 
recente informatie over 1066 Country en 
geniet volop van uw bezoek. Beschikbaar 
in de App Store

www.visit1066country.com/iphone

Gratuit

Verken de site van de Battle of 
Hastings in 1066 en ontdek het echte 
verhaal achter de  eroemdste datum 
uit de Engelse geschiedenis. Maak 
gebruik van onze audiogids voor een 
wandeling langs het slagveld en de 
abdijruïnes, gebouwd door Willem 
de  eroveraar als boetedoening voor 
het vele bloedvergieten. Geniet in het 
bezoekerscentrum van interactieve 
displays en dramatische fi lms. Er zijn 
talrijke interessante  venementen maar 
kom in oktober zeker naar de jaarlijkse 
reconstructie van de beroemde veldslag.

1066 Battle of Hastings, Abbey & Battlefi eld, Battle  

High Street, Battle  TN33 0AD
00 44 1424 775705

www.english-heritage.org.uk/1066

Battle Road, 
St Leonards  TN37 7BP
00 44 1424 854245

Beauport Park Golf Course, Battle

www.beauportparkgolf.co.uk

Hawkhurst Rd, Cripps Corner,
Robertsbridge  TN32 5SA
00 44 1580 830715

Sedlescombe Organic Vineyards

www.englishorganicwine.co.uk

Eén van de beste en grootste
kinderspeeltuinen van het land.
Uitgebreid speelplezier binnen en
buiten. Bedoeld voor kinderen tot
12 maar er is ook een aparte ruimte
voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Binnen zijn er allerlei speeltuigen op
twee niveaus, buiten wachten een
groot plonsbad met fonteinen, een
grote zandbak met piratenschip,
klimrekken en een klimmuur, altijd
met een prachtig zicht op zee.

Clambers Play Centre & Café, Hastings

White Rock Gardens, 
Hastings  TN34 1LD
00 44 1424 423778

www.clambers.co.uk 

Breng een bezoek aan de allereerste
Normandische burcht, gebouwd
door Willem de Veroveraar.
Beleef het verhaal van 1066 in de
middeleeuwse tent aan de hand van
een audiovisueel spektakel over de
rijke geschiedenis van het kasteel.
Andere bezienswaardigheden zijn
de “Fluisterkerkers” en de ooit zo
schitterende Oosterpoort.

Hastings Castle & 1066 Story

Castle Hill Road, West Hill, Hastings 
00 44 844 549 9088

www.discoverhastings.co.uk

58a High Street, Old Town, 
Hastings  TN34 3EN   
00 44 1424 427793

Flower Makers Museum, Hastings

www.visit1066country.com

21 Courthouse Street, 
Old Town, Hastings TN34 3AU
00 44 1424 424744

Beleef een unieke onderwatersafari
in het Blue Reef Aquarium van
Hastings. Geniet van ontmoetingen
met zeepaardjes, krabben,
pijlstaartroggen, reuze inktvissen en
honderden andere waterbewoners.
In het hart van het aquarium bevindt 
zich een reusachtig oceaanbassin.
Wandel door de onderwatertunnel en 
sta oog in oog met tropische haaien 
en kleurrijke scholen koraalvissen.

Blue Reef Aquarium, Hastings

Rock-a-Nore Road, Hastings  
TN34 3DW
00 44 844 549 9088

www.discoverhastings.co.uk

Battle Zone Live Outdoor Combat
De nieuwste adrenalinestoot aan
onze kust! Tijdens deze 
openluchtactiviteit raast u door 
een speciaal aangelegd terrein om 
uw rivalen uit te schakelen met uw 
accurate lasergeweren. Opzwepende 
actie gegarandeerd wanneer u uw
tegenstanders achternazit in de 
Battle Zone.

Minimumleeftijd 6 jaar!
Facebook: battleZone Live

Battle Zone Live Outdoor Combat

White Rock Gardens, 
Hastings TN34 1LD
00 44 1424 423778

www.battlezonelive.co.uk 

Rock-a-Nore Road, Old Town
Hastings  TN34 3DW
00 44 1424 461446

Klim aan boord van de oudste Hastings 
vissersboot en bedenk hoe het vissen 
ruim 100 jaar geleden geweest moet 
zijn. Dit unieke museum huisvest de 
laatste Hastings zeillogger:de tien meter 
lange RX 278 Enterprise. Het museum 
staat temidden van de ‘net shops’, de 
hoge zwarte schuurtjes waarin de vissers 
hun vistuig bewaren. Het museum is de 
voormalige vissermanskerk van St Nicholas, 
welke in 1854 in het hart van Hastings’ 
visindustrie op het strand gebouwd werd. 
Kom, en doe een stap terug in de tijd en 
ervaar Hastings vissersverleden.

Fishermen’s Museum, Hastings

www.ohps.org.uk/fi shermens_museum

Een wisselend programma van 
exposities over lokale geschiedenis. 
Begeleide wandelingen zijn te boeken.

We doen ons best vragen over lokale 
geschiedenis te beantwoorden 
en bezitten een voorraad aan 
historische boeken.

Old Town wandelingen: 
dinsdags van mei tot september. 
Ontmoetingsplek: bovenaan de 
West Hill Lift om 14.30 uur.

Hastings History House

www.ohps.org.uk

Jerwood Gallery

Rock-a-Nore Road, Hastings 
TN34 3DW
00 44 1424 728377

www.jerwoodgallery.org

The Stade, Old Town, 
Hastings  TN34 3AR
00 44 1424 425502

Hastings Lifeboat Station bevindt zich 
op The Stade in Hastings Old Town - 
direct naast de standplaats van de op 
het kiezelstrand gelegen vissersvloot. 
Dit is een ideale locatie voor het 
afvaren en landen van de schepen; op 
afstand van de zomerse stranddrukte 
en beschermd door de havenarm 
tijdens het afvaren van de vissersboten 
bij zwaar weer. Aanvragen voor 
groepsrondleidngen moeten schriftelijk 
en uiterlijk 28 dagen voor het geplande 
bezoek worden ingediend.

Hastings Lifeboat

www.hastingslifeboat.org.uk

Divers museum: Mods en Rockers,
Punch en Judy, “betonkoning”
Sidney Little of vakanties aan zee.
Het verhaal van John Logie Baird,
uitvinder van de televisie of van
de socialistische auteur Robert
Tressell. Presentaties over Indianen,
aardewerk uit Sussex, dinosaurussen
en andere wilde dieren en de
prachtige Durbar Hall.

Hastings Museum & Art Gallery, Hastings

Bohemia Road, Hastings  TN34 1ET
00 44 1424 451052

www.hmag.org.uk

White Rock Theatre biedt het
allerbeste vermaak. Van standup
comedy tot live-muziek,
internationale dansvoorstellingen en
shows voor het hele gezin. Hier vindt
iedereen zijn gading.
Het Pavilion Café is ideaal om vooraf
iets te eten of voor een snack of
heerlijke koffi e.

White Rock Theatre, Hastings

White Rock, Hastings  TN34 1JX
00 44 1424 462288

www.whiterocktheatre.org.uk

Diep verborgen onder Hastings West
Hill ligt Smugglers Adventure. Dit
netwerk van ondergrondse gangen
leert je alles over de boeiende
geschiedenis van het smokkelen.
Meer dan 70 levensechte poppen,
interactieve displays, akelige
belichting en geluidseffecten
brengen deze mysterieuze, vaak
bloedige wereld weer tot leven.
Opgepast, achter elke hoek wacht je
een nieuwe verrassing..

Smugglers Adventure, Hastings

St Clements Caves, West Hill, 
Hastings  TN34 3HY
00 44 844 549 9088

www.discoverhastings.co.uk

Ontdek de geschiedenis van de zee
in dit uniek museum.
Luister naar de verhalen, bekijk
vondsten van schipbreuken en
geniet van audiovisuele technologie.
Er zijn workshops voor groepen. Bij
het allerlaagste getij, kan u met een
gids een bezoek brengen aan het
wrak van de “Amsterdam” (1749),
een 4000 jaar oud prehistorisch
woud en de rotsen uit de tijd van de
dinosuraussen.

Shipwreck Museum, Hastings

Rock-a-Nore Road, Old Town, 
Hastings  TN34 3DW
00 44 1424 437452

www.shipwreckmuseum.co.uk

Geniet van dit moerasgebied met
zijn vele speciale planten, vogels en
andere dieren. Verken een netwerk van 
gemakkelijke wandelpaden. Bezoek 
vijf vogeluitkijkposten (toegankelijk 
voor de meeste rolstoelgebruikers) 
Zie hoe de kustlijn veranderde onder 
invloed van dreigende veroveringen. 
Ruime keuze aan wandelingen vanaf 
de parking van Rye Harbour. Hier kan 
u picknicken maar u vindt er ook een 
kunstgalerij, een tearoom en cafetaria, 
twee pubs en een winkel.

Rye Harbour Nature Reserve & Camber Castle

Rye Harbour Nature Reserve TN31 7TU
Camber Castle TN31 7TD
00 44 1797 227784   

www.WildRye.info

Het kasteel van Rye werd in
1249 gebouwd om de stad
te verdedigen. Later werd het
gebruikt als privéwoning, rechtbank
en gevangenis. Nu is het een
museum. Hier werd de moordenaar
John Breeds opgesloten. Een
driedimensionale maquette toont
de veranderingen in de kustlijn van
Romney Marsh en de afweer tegen
Napoleon.

Rye Castle Museum Ypres Tower

Administration - 3 East Street,
Rye TN31 7JY
00 44 1797 226728    

www.ryemuseum.co.uk

Maquette over de geschiedenis 
van Rye: Een overweldigende klank- 
en lichtshow neemt u mee door 700 
jaar geschiedenis van Rye.
Persoonlijke audiogids: Een handige
manier om het historische deel van 
deze prachtige stad te verkennen.
Traditioneel kustplezier: In dit deel
van het bezoekerscentrum ziet u een
zeldzame collectie automaten en 
spelen uit de jaren 1930 tot 1960. 
Iedereen kan hier actief spelen en 
meedoen.

Rye Heritage & Information Centre

The Old Sail Loft
Strand Quay, Rye TN31 TAY
00 44 1797 226696

www.ryeheritage.co.uk

 

Yesterday’s World, Battle

www.yesterdaysworld.co.uk

89-90 High Street, Battle TN33 0AQ 
(tegenover de abdij)
00 44 1424 777226

Hastings Old Town Seafront 
TN34 3AJ info@adventuregolf.com
www.hastingsadventuregolf.com

Welkom in Hastings Country Park 
Natuurreservaat. Er is maar één 
wandeling voor nodig om verwonderd 
te raken over het wonderschone 
landschap langs het kustpad hoog op 
de indrukwekkende zandsteenkliffen, die 
uitzien over de eeuwenoude visindustrie 
van de Old Town. Bezoek er eeuwenoude 
bossen, zie de Exmoor Ponies, ontdek de 
steengroeve en geniet onderweg van de 
fl ora en fauna. Dit alles op een gebied 
van 345 hectare. Geniet ervan...
Ingang vanaf Fairlight Road, net voor 
Fairlight Chuch op Battery Hill.

Hastings Country Park

www.visit1066country.com

Accès par Fairlight Road, juste avant 
Fairlight Church, Battery Hill
00 44 1424 451066

Alexandra Park

St Helens Road / Lower Park Road
Hastings East Sussex TN34 2LG
00 44 1424 451066

Vrij entree

The True Crime Museum is een 
SCHOKKENDE nieuwe attractie voor 
iedereen die gefascineerd is door de 
donkere wereld van de MISDAAD. 
Gesitueerd in 3.000 vierkante meter 
zeegrotten, herbergt het de grootste 
Britse collectie misdaad memorabilia. 
Geschikt voor alle leeftijden en 
geheel rolstoel toegankelijk, bezorgt 
het museum koude rillingen, maar 
daarnaast een fascinerende blik in 
de wereld van Seriemoordenaars, 
Technische Recherche, Gangsters, 
Gevangenen, Gifmengers en meer! 

The True Crime Museum

Palace Avenue Arcade, White Rock, 
Hastings TN34 1JP
00 44 1424 420115

www.truecrimemuseum.co.uk

Deze parkbaan heeft een lengte
van 5732 m. Waterhindernissen en
diepe fairway bunkers vormen een
uitdaging voor elke golfer, ongeacht
zijn handicap. Er is ook een par 3
parcours, geen eenvoudige pitch
and putt maar even moeilijk als het
hoofdterrein met holes tot 160 m
lang. De club beschikt ook over een
verlichte driving range en maar liefst
7 oefengreens.

Sedlescombe Golf Club

Kent Street, Battle  TN33 0SD
00 44 1424 871700

www.sedlescombegolfclub.co.uk

Alexandra Park is een als Grade II* 
aangewezen locatie in het “Register van 
Parken en Tuinen van Speciaal Historisch 
Belang” en is vanwege zijn collectie 
bomen een van de belangrijkste tuinen 
in het land. Op tien minuten lopen 
van het stadscentrum bevat het Lower 
Park royale gazons, diverse vijvers, 
oorlogsmonument, een grasveld voor 
het typisch Engelse balspel ‘lawn bowls’, 
informatiepunten, toiletten, een café, 
evenementen terreinen, muziektent en 
een avontuurlijk speelterrein.

Met drie banen van 18 holes is dit
de ultieme uitdaging voor wie van
minigolf houdt. Hier vindt ook het
wereldkampioenschap plaats. Crazy Golf 
is het traditionele terrein met windmolens, 
drempels en bruggetjes. Adventure Golf 
is uitdagend door de tuinen, rotspartijen, 
fonteinen en watervallen. Op Pirate Golf 
moet je oppassen voor ontploffi ngen, 
opspattend water en een gigantische
schedel die je bal opeet! Alle parcours
hebben kunstlicht en zijn in de zomer tot 
laat open. Er is een cafetaria en parkeren
is gemakkelijk.

De Jerwood galerij huisvest een
uitgebreide collectie 20ste en
21ste-eeuwse kunst. Er hangt ook
werk van invloedrijke hedendaagse
Britse schilders en er zijn wisselende
tentoonstellingen.
Verken onze shop op zoek naar 
boeken en interessante geschenken. 
Eet in ons café met buitenterras 
en geniet van het uitzicht op het 
vissersstrand en de typische “nethutten”.

Het museum overbrugt een 
periode van 125 miljoen jaar lokale 
geschiedenis!

Leer alles over de Romeinen en hun 
ijzer smeltovens, bekijk de beroemde 
strijdbijl die vlakbij de Abdijmuren 
gevonden is en het schilderij van 
het beroemde Bayeux wandtapijt, 
de lokale industrie, Victoriaanse 
memorabilia en hoe Battle de 20e 
eeuwse oorlogsperiode overleefde.

Battle Museum of Local History, Battle

The Almonry, High Street
Battle, East Sussex TN33 0HW
enquiries@battlemuseum.com

www.battlemuseum.com


