Kents östkust
Kultur och vita klippor
Kustlinjer & Floder

Botany Bay, Broadstairs ©VisitKent

Mindre än 90 minuter från centrala London finner vi Kent s
östkust (Thanet och White Cliffs Country), som kännetecknas
av de ikoniska kritklipporna, fantastiska stränder samt
kuststäder och hamnar.

I Margate finns Turners museum för modern konst, som
uppkallats efter den viktorianska konstnären JMW Turner.
Han lär ha sovit över i närheten och sagt att Thanet hade “den
vackraste himlen i hela Europa”. Det är fritt inträde och
museet har ett fantastiskt utställningsprogram. På senare tid
har Dreamland, Storbritanniens gamla nöjespark från 1880,
nyöppnats 2015 med attraktioner av moderna formgivaren

Thanet innehåller tre större orter, alla mycket olika – Margate,
Ramsgate och Broadstairs.
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Ramsgate

Avstand til London

Wayne Hemingway, och bjuder nu på spännande historiska
karuseller och andra nöjen. Ramsgate har den enda kungliga
hamnen i landet. Härifrån kan du ta en båttur för att se
sälar i deras naturliga miljö, komma riktigt nära en av de
havsbaserade vindkraftparkerna, eller upptäcka stränder och
vikar längs kusten. De berömda Ramsgatetunnlarna erbjöd
skydd till mer än 60 000 personer under andra världskriget och
har nyligen öppnats för allmänheten.
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Broadstairs har sju vackra stränder och vikar, från huvudbukten
Viking Bay, till lugnare landsbygdsvikar såsom Botany Bay med
sina kritstackar, och Joss Bay som är populär bland surfare. Det
var Charles Dickens favoritfritidshus och detta högtidlighålls i de
två museerna Bleak House och Charles Dickens Museum.

Margate och Ramsgate ligger bara 75 minuter från St. Pancras
International.
Höghastighetståget från St. Pancras International tar dig till
Broadstairs på bara 85 minuter.
Det finns Southeastern-train från London St Pancras, London
Waterloo, London Charing Cross och London Victoria som
regelbundet går till Dover med höghastighetståg och tar en
dryg timme.

Faktaopplysning

Thanet kan utforskas per cykel på den 50 km långa
Vikingakustvägen, till stor del längs säkra strandpromenader,
där man kan uppleva det klassiska kustarvet och hisnande,
sandiga vikar.

St Edmunds i Dover är den minsta kyrkan i Storbritannien som
fortfarande är i bruk. Kapellet byggdes 1262 för pilgrimer som kom
till Dover på väg till Canterbury för att be vid St Thomas Beckets
altare.

Längre bort på kusten är White Cliffs land och destinationer
Deal, Sandwich och Dover. Dovers vita klippor sträcker sig
ungefär 24 km utmed kusten, cirka 12 km på vardera sida om
själva Dover och klippväggarna når upp till hela 90 meters höjd.
National Trust förestår en dedikerad turistbyrå som nu erbjuder
guidade turer till de hemliga krigstunnlar som göms i klipporna.
Hjälm och ficklampa finns! Dover är porten till Europa med en
mycket trafikerad hamn som man ser från Dover Castle. Denna
historiska plats har funnits i mer än 2000 år och slottet har nya
skärmar som återskapar synintryck, ljud och dofter från
1100-talet.

Beste besøkstid
•

Weekendresor under vår och höst är populära med kultur- eller
friluftsaktiviteter som att vandra och cykla på North Downs

Mer om Margate, Ramsgate och Broadstairs
www.visitthanet.co.uk
Mer om White Cliffs Country
www.whitecliffscountry.org.uk/Home.aspx
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