
WELCOME TO SOUTH CAROLINA!

De rijke geschiedenis van South Carolina bestrijkt meer dan 300 
jaar vanaf de oprichting in Charles Towne in 1670. In het hele 

laagland van de staat vind je eeuwenoude plantages, tuinen en
de ouderwetse charme. De uitgaansgelegenheden zijn te

vinden in grote en kleine steden en er zijn genoeg kleurrijke
festivals. De pretparken bieden genoeg familieplezier en er is 

een overvloed aan buitenrecreatie, zoals de stranden, 
bergmeren, moerassen en rivieren. Deze bieden eindeloze

mogelijkheden voor allerlei wateractiviteiten.

South Carolina is just Right!



VIDEO

We starten met een video om je een goed beeld te geven van 
deze veelzijdige staat.

https://www.youtube.com/watch?v=pIQIUGUw66k&feature=youtu.be


DRIE BIJZONDERE REGIO'S VAN SOUTH CAROLINA
De staat South Carolina bestaat uit de drie hoofdregio’s
Upstate, Midlands en Coastal. De Upstate ligt in het noorden
van de staat en daar bevinden zich de plaatsen Greenville, 
Spartanburg en Anderson. De Midlands bestaat uit het 
binnenland met plaatsen, zoals Columbia, Rock Hill, Florence, 
Aiken en Lexington. Als laatste ligt de coastal regio in het 
zuiden aan de kust van de Atlantische Oceaan. Hier kan je de 
plaatsen Charleston, Myrtle Beach en Hilton Head Island 
vinden. Alle drie de regio’s bestaan uit verschillende unieke
steden, eigen tradities en bezienswaardigheden.



DE UPSTATE REGIO
De Upstate regio staat ook wel
bekend om haar bergen. Voor
avontuur ben je hier op de juiste
plek! In dit gebied vind je de meest
spectaculaire state parks met 
wandelpaden en routes voor alle
niveaus, schilderachtige watervallen, 
adembenemend uitzichten en
genoeg activiteiten, zoals
wildwaterraften langs de Chattooga-
rivier of mountainbiken. De 
Chattooga-rivier ligt op de grens van 
South Carolina en Georgia en is een
van de beste plekken om te
wildwaterraften in het zuidoosten.
De Upstate regio is de perfecte plek
om te genieten van de natuur en te
ontkomen aan de alledaagse drukte. 
De regio is ook zeer geschikt voor
gezinnen met kinderen.



Blue Ridge Mountains
De indrukwekkende Blue Ridge Mountains van South Carolina 
zijn een droom voor elke buitenliefhebber! De Blue Ridge 
Mountains bezitten meerdere state parks met indrukwekkende
landschappen die de buitenavonturen van South Carolina naar
een hoger niveau tillen!

Spectaculaire State Parks
Je vindt hier de state parks Table Rock, Caeser Head en Oconee. 
Deze parken bieden de populairste wandelroutes van South 
Carolina aan door de ongerepte natuur met prachtige
uitzichten. Ga voor een gezinsvriendelijke wandeling naar de 
top van de Sassafrasberg of kies voor een meer uitdagende
tocht langs de spectaculaire watervallen. Ook kun je met de 
auto naar boven rijden. Vergeet niet het Lake Jocassee in Devils 
Fork State Park. Dit is een kristalhelder bergreservoir met 
bijzondere vissen en loopt 120 km langs de kustlijn.



DE MIDLANDS REGIO
Famously Hot Columbia
Er is genoeg te doen en te zien in de regio
Midlands! In het binnenland van South Carolina 
ligt de stad Columbia. Er zijn meerdere redenen
waarom Columbia bekend staat als ‘Famously 
Hot’. Hoewel deze metropool in de regio
Midlands maar liefst tien maanden warme
temperaturen beleeft, heeft de hoofdstad genoeg
buitenavonturen, culinaire gerechten en culturele
hotspots van Main Street tot aan Sequicentennial
State Park te bieden.
De buitenavonturen maken deel uit van de 
cultuur in Columbia. Lokale bewoners houden van 
wandelen en joggen langs de rivieren, slaan graag
een balletje op een van de golfbanen en genieten
van de natuurlijke schoonheid van een tal van 
parken in de stad, waaronder het wonderbaarlijke
Congaree Nationaal Park.
Voor sportfans biedt Columbia de kans om de 
Gamecocks van de University of South Carolina te
zien spelen, in het legendarische Williams-Brice 
football stadium. Ook voor het nachtleven zit je 
goed in Columbia. Geef je avond een boost in een
van de vele luxe restaurants en cocktailbars in de 
bloeiende wijk Vista.



Vissen op Lake Murray
De samenkomst van de Broad-rivier en
Saluda-rivier vormen de Congaree-rivier. 
Deze rivieren maken samen met het 
prachtige Lake Murray, Columbia de perfecte
plek om te genieten van de zon. Lake Murray 
is de parel van South Carolina en biedt
genoeg mogelijkheden en activiteiten, zoals
varen en visexcursies. Ga vroeg op pad om te
vissen en ervaar de prachtige zonsopgang
over het meer. Lake Murray is een van de 
beste bestemmingen in South Carolina voor
je volgende grote visvangst!
Overnachten doe je in de buurt, want dan zit 
je gelijk dichtbij een van deze leuke en
interessante activiteiten en
bezienswaardigheden, zoals Riverbanks Zoo, 
Congaree National Park, Saluda Shoals Park, 
EdVenture Children's Museum, Newberry 
Opera House of The Big Mo Drive-in Theatre.

Camden
Op een kleine 20 minuten rijden vanaf Columbia vind je de oudste stad van de 
regio Midlands: Camden! Camden is de thuisbasis van de Carolina Cup 
paardenraces. Daarnaast biedt de stad genoeg leuke winkelmogelijkheden, 
gevarieerde eetgelegenheden en een zeer uitgebreid kunst- en antiekdistrict.



DE COASTAL REGIO
Het unieke Hilton Head Island
Het zuidelijke Hilton Head Island is een van de meest
luxueuze strandbestemmingen van South Carolina. 
Bezaaid met golfbanen van wereldklasse, heerlijke
restaurants, uitstekende winkels en witte zandstranden
zover het oog reikt, is dit eiland de perfecte vakantie
om te ontspannen.
Het eiland is perfect voor een romantisch uitje, een
golfweekend of outdoor activiteiten, maar ook zeer
geschikt voor familievakanties. Ontdek het eiland op de 
fiets over de 160 km aan verharde paden, ervaar het 
wildlife en bezoek het Coastal Discovery Museum om 
meer te weten te komen over de culturele
geschiedenis van het natuurgebied.
Golfers uit de hele wereld voelen zich aangetrokken tot 
de indrukwekkende heuvelachtige Hilton Head 
professioneel ontworpen golfbanen, waaronder
Harbour Town Golf Links at Sea Pines Resort en Oyster 
Reef Golf Club op Hilton Head Plantation. Het eiland
heeft een cursus voor elke voorkeur en elk niveau, en
er is zelfs een minigolfbaan voor degenen die dat
leuker vinden.



De spannendste outdoor activiteiten op Hilton Head Island

De lijst met sportieve outdoor activiteiten op Hilton Head Island is oneindig! 
Wil je het bloed door je lichaam laten stromen? Spring dan op een
waterscooter, een wakeboard, kneeboard of een tube. Of ga voor het 
extreme parasailen langs het strand. Doe je het liever wat rustiger aan? Kies
dan voor een stand-up paddleboard of een rustige kajaktocht over het water 
richting Calibogue Cay voor de zonsondergang. Als je je een weg baant over 
het water van de Broad-rivier, zal je waarschijnlijk een verscheidenheid aan
dieren in het wild tegenkomen, zoals zilverreigers, reigers en dolfijnen.
Daarnaast kan je ook gaan paardrijden of fietsen over het eiland. Onderweg
kan je in de beboste gebieden allerlei dieren spotten, zoals exotische vogels, 
herten en alligators. De beste plek om vogels te spotten is Pickney Island 
National Widlife Refuge.

Er worden verschillende tochten en tours georganiseerd voor alle activiteiten
op Hilton Head Island!



CULTURELE HOTSPOT CHARLESTON
Het zuidelijke Charleston wordt gezien als een culturele hotspot met een rijke geschiedenis. 
Ervaar hoe de stad en het leven er honderden jaren geleden uitzag in Charles Towne Landing 
State Historic Site. Loop langs de haven, White Point Garden en bezoek het St. Phillips-kerkhof
om een goed beeld te krijgen van de stad.
Ook een wandeling door de historische Franse wijk mag niet ontbreken of een tour door de stad
met paard en wagen en geniet van een cocktail op een van de rooftopbars die omringd worden
door indrukwekkende architectuur. De meest bezochte attractie van Charleston is de stadsmarkt, 
dat dient als een centrum voor winkelen en gezelligheid. Kunstliefhebbers kunnen in de 
historische wijk kunstgalerijen ontdekken en bekijken. Mis in de lente niet het Spoleto USA-
festival, een van Charlestons grootste kunstevenementen van het jaar, met opera, theater, dans 
en jazz optredens.
Daarnaast is de enige echte Rainbow Row niet te missen in Charleston. De unieke en gekleurde
historische huizen staan op een rijtje op East Bay Street. Leuk om even langs te lopen en de 
perfecte plek voor een foto momentje!



Dagtrips vanuit Charleston
Charleston is perfect om een aantal dagen te verblijven
omdat er genoeg te doen is in de omgeving en je meerdere
dagtripjes kunt organiseren vanuit de stad. Je kunt
bijvoorbeeld een bezoek brengen aan een van de prachtige
plantages, zoals Magnolia Plantation, Boone Hall Plantation 
of Middleton Place. De laatste tuin behoort tot een van de 
oudste historische Amerikaanse aangelegde tuinen en is 
zeker een bezoek waard.

Thee plantage in Charleston
De meest traditionele drank van South Carolina 
(vooral in het zuiden) is zoete thee. De theeplanten
werden voor het eerst commercieel gekweekt in 
Amerika in Greenville, maar tegenwoordig op 
Wadmalaw Island Charleston Tea Plantation. Daar
produceren zij American Classic Tea die 100 procent
geteeld is in South Carolina. De inwoners van South 
Carolina vinden vooral de ijsthee erg lekker!



VAKANTIEBESTEMMING MYRTLE BEACH
Myrtle Beach heeft de beste familiestranden
van de oostkust van South Carolina en de 
leukste activiteiten voor elke vakantie. Op het 
Grand Strand kan je het beste terecht om te
genieten van de zon, de zee en verschillende
watersporten. Daarnaast staat Myrtle Beach 
ook bekend om haar professionele golfbanen
en tournamenten. Je zult geen mooiere
golfbaan vinden dan Caledonia Golf & Fish 
Club op Pawleys Island.

In de omgeving van het Grand Strand kan je 
terecht voor heerlijk eten en Las Vegas 
entertainment met danseressen en live 
muziek. Myrtel Beach wordt ook wel gezien
als de ‘Seafood Capital’ van South Carolina. Dit
betekent dat je hier op het juiste adres bent 
voor de meest verse zeevruchten en beste
restaurants.

Of je nou voor een golfvakantie gaat of voor
een strandvakantie met het hele gezin, er is 
voor iedereen wat te doen op Myrtle Beach!



Het Grand Strand van Myrtle Beach
Als het tijd is om een pauze te nemen van de 
zon en het strand, kan je je bezig houden
met de andere activiteiten die Myrtle Beach 
biedt. Je kan bijvoorbeeld winkelen tot je 
erbij neervalt in het winkelcentra van Tanger
Outlet of een ritje maken in het reuzenrad. 
Tijdens je bezoek aan Myrtle Beach hoort
een ritje in de SkyWheel, die maar liefst 57 
meter hoog is en een indrukwekkend uitzicht
biedt op de zee, er natuurlijk bij! Voor meer
avontuur biedt het Wild Water & Wheels 
pretpark van het Grand Strand meer dan 33 
attracties, zoals een golfslagbad en minigolf
waar kinderen zich uren kunnen vermaken.

Als je geluk hebt en in de maand november het Grand Strand 
van Myrtle Beach bezoekt, kan het zijn dat je misschien de 
kerstman tegenkomt op het strand!



Brookgreen Garden
Ook op het gebied van natuur, valt er
genoeg te zien. De Brookgreen Garden is 
een grote beeldentuin met natuurreservaat
dat op een perceel van 300 hectare ligt. De 
beeldentuin organiseert beektochten, 
rondleidingen en seizoenevenementen. 
Naast de indrukwekkende beeldentuin, 
bevat Brookgreen ook een
dierenprogramma en een vlinderhuis. De 
tuin bestond uit vier voormalige
rijstplantages en het was de eerste
openbare beeldentuin van de Verenigde
Staten. Het toegangskaartje tot de 
beeldentuin is 7 dagen geldig.
Brookgreen Garden ligt vlakblij Antalya 
Castle, dit is een nationaal historisch
monument dat bestaat uit een kasteel met 
maar liefst 30 kamers. Het Antalya Castle 
ligt op steenworp afstand van het 
zandstrand van Huntington Beach State 
Park.



SATISFY YOUR THIRST
Ga mee op de ‘Satifsy Your Thirst Tour’ en
maak kennis met de grote verscheidenheid
aan brouwerijen, distilleerderijen, 
zuivelboerderijen, wijnhuizen en
theeplantages in South Carolina. Geniet
van de zelfgemaakte en gebottelde thee, 
lokale ambachtelijke bieren en sterke
dranken. Met de Satify Your Thirst kaart zie
je in één opslag welke brouwerijen en
boerderijen je in welke regio’s kan vinden. 
Ook handig om de app te downloaden
voor het overzicht op je telefoon.
Staatsdrankje South Carolina
Wist je dat het staatsdrankje van South 
Carolina geen zoete thee is, maar melk. De 
staat heeft veel melkboerderijen die een
belangrijke rol spelen voor de economie. 
Deze boerderijen zijn vooral te vinden in 
de heuvelachtige noordelijke regio
Upstate.



De geboorteplaats van de 
barbecue
In South Carolina heerst een echte
barbecuecultuur, waar bij het debat
over de lekkerste saus het 
normaalste gesprek van de dag is. 
De vier gebruikelijke barbecue 
sauzen in South Carolina zijn
mosterd, een lichtere of volle
tomatensaus en azijn. Daarnaast
wordt er bedoeld met barbecueën, 
alleen het grillen van varkensvlees. 
Natuurlijk kan je ook andere
soorten vlees, zoals rund of kip op 
de barbecue leggen, maar alleen
varkensvlees wordt meegeteld als
een echte barbecue in South 
Carolina. De vier sauzen
onderscheiden de verschillende
soorten barbecue door middel van 
het toevoegen van de saus voor, 
tijdens of na het grillen van het 
vlees op de barbecue.



HET NOG NIET ONTDEKTE SOUTH CAROLINA
Beleef Florence
South Carolina heeft een paar nog niet ontdekte pareltjes. 
Te beginnen met Florence, want deze stad heeft meer te
bieden dan dat het alleen een doorgang is naar Myrtle 
Beach. De opkomst van leuke winkeltjes, kunst en
entertainment maakt de stad aantrekkelijk. Florence ligt
gelegen in de Pee Dee regio van South Carolina, bekend om 
zijn agrarische geschiedenis als een belangrijke leverancier
van tabak en katoen. Daarnaast hebben de spoorwegen van 
Florence de stad letterlijk op de kaart gezet in de 
negentiende eeuw.
De paardencultuur in Aiken
Wat ook een nog niet ontdekt pareltje is, is de plaats Aiken 
waar een echte paardencultuur heerst! Aiken wordt gezien
als het centrum van de polo paardensport en krijgt de 
bijnaam Thoroughbred Country. Onder andere zijn de 
paardenraces en de paardensport polo erg populair onder
de inwoners. Het Aiken poloseizoen loopt van april t/m juni
en van september t/m november. Er zijn genoeg
mogelijkheden om een polowedstrijd bij te wonen, zoals op 
elke zondag om 15:00 in Whitney Field op Mead 
Avenue. Aiken is een mooie stop tussen Atlanta en
Columbia in en ligt op een uur rijden van Greenville.



Greenwood, Abbeville en McCormick
Daarnaast zijn er nog een aantal plekken die niet mogen
worden overgeslagen! Bijvoorbeeld de fresh water coast van 
South Carolina die gemaakt is voor buitenliefhebbers. Met 
meer dan 100.000 hectare water, meer dan 3200 km kustlijn, 
zes staatsparken gelegen aan het water en meer dan 150 
wandel- en fietspaden.
Verder de plaats Greenwood met haar golvende heuvels, 
groene bossen en de Lander Universiteit waar veel studenten
studeren. Daarnaast ligt hier het Lake Greenwood dat zeer
populair is om te vissen, te varen en om vele watersporten te
beoefenen.
En als laatst het Abbeville en McCormick. Het gekleurde
Abbeville staat bekend om het operahuis en meer dan 300 
gebouwen die gebouwd zijn in de stijl van de late Victoriaanse
architectuur. En ook het kleine dorpje McCormick dat in het 
midden van de staat ligt, is zeker leuk voor een korte stop.



TOT SLOT
Je hebt inmiddels een goed beeld verkregen van South 
Carolina, dus het is hoog tijd om de opgedane kennis te testen. 
Doe je uiterste best, want je maakt maandelijks kans op het 
winnen van een goodiebag!


















































