BEZOEK

BEZOEK HELMSLEY

HET ENIGE MARKTSTADJE IN HET
NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK
Helmsley heeft alles dat u mag verwachten van een typisch Engels
markstadje: een levendig marktplein, onafhankelijke speciaalzaken,
uitstekende eet- en drinkgelegenheden, een indrukwekkend kasteel,
vriendelijke inwoners, een
“Helmsley verkennen is
kabbelend beekje en een
schitterende natuur.
eenvoudig. De inwoners zijn

Kom langs. Blijf wat langer

ontzettend vriendelijk en delen

BLIJF WAT LANGER

EN OVERNACHT
IN BEKROONDE ACCOMMODATIES
“Kom niet alleen op
bezoek. Blijf wat langer
en overnacht in onze
bekroonde accommodaties”

Een verblijf in Helmsley is altijd
fantastisch, voor welke unieke
kwaliteitsaccommodatie u ook
kiest. Bed & Breakfast No. 54, de
Feversham Arms and Verbena
Spa, het Black Swan Hotel of herberg The Feathers. U kunt rekenen op een
warm welkom en een geweldige ‘thuisbasis’ van waaruit u de omgeving
kunt ontdekken.

GEEF UW JA-WOORD
IN HELMSLEY

EVENEMENTEN
IN HELMSLEY

Kies uit meerdere romantische
trouwlocaties zoals Helmsley
Walled Garden of Duncombe
Park. Laat de experts bij The Black
Swan of The Feversham Arms u
helpen bij het regelen alles wat
hierbij komt kijken en maak uw
dag compleet met trouwringen
die zijn vervaardigd naar eigen
wens en met gebak en bloemen
van Helmsleys uitstekende
bruiloftsleveranciers. We nemen u
alle stress uit handen zodat u kunt
genieten van uw dag. Helmsley
is bovendien een prachtige
huwelijksreisbestemming.

De inwoners van Helmsley zijn trots
op hun woonplaats en delen dit
graag met u. Jaarlijks vinden er vele
activiteiten en evenementen plaats
waar u meer dan welkom bent. Dit
zijn onder meer de Steam Fair in
juli, country fairs, tentoonstellingen,
proeverijen en een Festive Fun
Day in december. Kijk voor meer
informatie over activiteiten op
visithelmsley.co.uk, bezoek het
Visitor Information Point op het
marktplein of volg ons op de sociale
media.

Wij zijn een vereniging die zich richt op het promoten van het
prachtige marktstadje Helmsley, de enige marktstad gelegen
binnen de grenzen van het North York Moors National Park.
Ons ledenbestand is gevarieerd en bestaat uit pubs,
hotels, toeristische attracties, lunchrooms, restaurants en
winkels, waaronder boetieks, deli’s, galerieën, salons en
souvenirwinkels. We bieden bezoekers accommodaties
van hoogstaand niveau, goede transportverbindingen en
meer dan genoeg leuke uitjes en activiteiten. Of u nu op
zoek bent naar gastronomie, wil winkelen of ontspannen of
geïnteresseerd bent in actie en avontuur.
Een lijst van lokale bedrijven, leuke weetjes, wandelingen en
andere manieren om het meeste uit uw bezoek aan Helmsley
te halen, vindt u op onze website en de sociale media:

Aangeboden door
HELMSLEY IN BUSINESS

HOE KOMT U ER?
MET DE AUTO, TREIN & BUS
Helmsley ligt langs de A170, de doorgaande weg tussen de A1 en Thirsk
en de kust van Yorkshire. Vanaf York en Leeds duurt de reis iets minder
dan een uur en vanaf Harrogate en Teesside is het 45 minuten. De
dichtstbijzijnde treinstations zijn York, Thirsk en Malton.

EEN BIJZONDERE
ONTMOETINGSPLEK
Bij Helmsley ontmoeten het
“Bezoekers genieten al
North York Moors National
meer dan 1000 jaar van
Park en de Howardian Hills
Helmsleys gastvrijheid”
elkaar. Hier komt de Cleveland
Way samen met de Ebor Way
en de Inn Way en gaan de Bilsdale vallei en de Ryedale vallei over van
een heidelandschap in de vlakke Vale of Pickering… en hier ontmoeten
talloze vrienden en families elkaar om te genieten van gezellig lunchrooms,
tearooms, pubs, restaurants, winkels en attracties.

HET NORTH YORK MOORS
NATIONAL PARK
Helmsley is de enige marktstad binnen de grenzen van het North York
Moors National Park en het vormt dan ook een prima uitvalsbasis van
waaruit u de 1435 vierkante kilometer aan schitterend natuurgebied
kunt ontdekken. Hoewel het heidelandschap het hart van het National
Park vormt, biedt deze omgeving ook rustige valleien, uitgestrekte bossen,
glooiende heuvellandschappen en een dramatische kustlijn.

DE

PLEK

VO OR

WEL L INGTON L AAR ZEN
SIERADEN• PUZZELS
TUINORNAMENTEN
A AR D E W E R K • PANNE N
V L O E R K L E D E N
C O C K TA IL J URK EN • INK T
R E G E N K L E D I N G
B R O O D • B O E K E N
M E D I C I J N E N
GROENTE & FRUI T
HEK K EN • HO U T • P ENNEN
WANDELSTOKKEN•BIER•IJS
WO R S T • P L A N T E N
M A A T P A K K E N
MAKE - UP • W I JN • T WEED
RUBBER BADEENDJE S
G E B A K • P L A N T E N
T I J D S C H R I F T E N
DUBBELGEBAKKEN SOUFFLÉ
C U R D
T A R T S
KRULHAARPRUIKEN
SNOEPGOED• LINTEN
V E N K E L • B AK P L AT E N
G O R D I J N E N • I J Z E R WA A R
LINTEN• DIAMANTEN
H O N D E N K O E K J E S
H A N D S C H O E N E N
K A ART EN • HOEDEN
RI GATONI • C RUI SE S
K N U F F E L B E E S T E N
F I S H
&
C H I P S

EN NOG VEEL MEER…
Bezoek Helmsley…Wij doen het net even anders

En er valt nog meer te
deze speciale plek graag met u.”
ontdekken! Een ommuurde tuin,
een roofvogelcentrum, een microbrouwerij, een openluchtzwembad,
meer dan vijftig gebouwen die geregistreerd staan als monument,
een luxe spa, een natuurreservaat, galerieën en een centrum voor de
kunsten. In de directe omgeving vindt u twee kloosterruïnes, Michelin
sterrenrestaurants en het North York Moors National Park.

MET
PLATTEGROND

GESCHIEDENIS
EN CULTUUR
IN HELMSLEY

Uw stadsplattegrond

Helmsley werd gesticht rond het jaar 3000 voor
Christus. Archeologische vondsten leveren het bewijs
van bewoning gedurende achtereenvolgens de Bronstijd,
de IJzertijd en de Romeinse tijd. Daarnaast zijn er resten
gevonden van Vikingnederzettingen. Het land om het
dorp heen was ooit in het bezit van de broer van Willem
de Veroveraar. U kunt nog altijd de ruïne bezoeken van
een Normandisch kasteel en de eeuwenoude bomen
bekijken in Duncombe Park, die dateren uit dezelfde
periode.

Ontdek het echte Helmsley aan de hand van de groene route

Marktplein

Helmsley is een van slechts 17 plaatsen die worden genoemd in
de Magna Carta. Eeuwenlang vormden schapenhouderijen, wol
en weverijen de ruggengraat van de plaatselijke economie. Het
plaatsje is later verder ontwikkeld en tot bloei gebracht door de
familie Duncombe, die ook Duncombe Park heeft aangelegd. Op het
marktplein staat een standbeeld van
William Duncombe.

RIEVAULX
ABBEY &
MOORS

All Saints Church

Helmsley was al in de twaalfde
eeuw een belangrijke marktstad
dus het heeft door de eeuwen
heen meer dan genoeg tijd gehad
om haar charmes op dat gebied
te perfectioneren! Iedere vrijdag
vindt er een markt plaats op het
Marktplein bij de Temple More
Town Hall.

Een heilige plek die zeker een bezoek
waard is, met muurschilderingen,
historische glas in lood-ramen en de
beroemde ‘Mouseman’ muizen. Sinds
de 12e eeuw iedere dag geopend.

ARTS & CRAFTS
ANTIEK & MODERN

Helmsley is een echte ‘strooppot’ voor kunstverzamelaars.
De galerieën bieden een steeds wisselende collectie kunst
van hoogstaande kwaliteit, die niet onderdoet voor de grote
steden. U vindt hier keramiek, beeldhouwwerken en foto’s
van lokale en internationale artiesten. Ambachtslieden
als Keith the Stick Man, houtbewerkers als de Duncombe
Sawmill en de zoete kunstwerken van Celebration Country
Cake Design houden het vakmanschap levend en maken
gebruik van traditionele materialen en methodes, waar ze
een moderne draai aan geven.

HAROME,
MOORS
& COAST

Helmsley
Walled Garden
Een uitgebreide restauratie heeft deze tuin in oude glorie hersteld.
Bewonder de dubbele borders met kruidenplanten, die in juni
op hun mooist zijn. Leer van de tuinmannen hoe het telen van
groente in zijn werk gaat of zoek een stil plekje en geniet van de
rust en sereniteit in deze schitterende tuin.

International Centre for
Birds of Prey
Bewonder de vogels terwijl ze rondvliegen
tijdens de dagelijkse demonstraties,
met Duncombe Park als spectaculaire
achtergrond. Leer meer over haviken,
valken, gieren, uilen en adelaars, en
bewonder hun natuurlijke lenigheid.

Helmsley Arts Centre
Een levendige plek voor theater, muziek, dans,
komedie, debatten, films en live-uitzendingen,
met daarnaast tentoonstellingen, cursussen
en een ruim aanbod aan creatieve activiteiten
voor kinderen.

Helmsley Castle
Wandel door de geschiedenis en bekijk
de Middeleeuwse, Tudor en Victoriaanse
overblijfselen van Helmsley Castle, met een
toren van meer dan 30 meter hoog en een
bezoekerscentrum.

EET, DRINK EN
VIER HET LEVEN
IN HELMSLEY

Of u nu zin heeft in een snack of uzelf uitgebreid wilt verwennen,
Helmsley heeft van alles te bieden! Veel van de gezellige tearooms
en lunchrooms die Helmsley telt, zijn gevestigd in sfeervolle
historische panden. Sommige bieden met trots een menu vol
Yorkshire specialiteiten op basis van lokale ingrediënten,
andere zijn internationaler georiënteerd. Veel gelegenheden
beschikken over wifi (glasvezel). Helmsley heeft bovendien een
microbrouwerij en telt een aantal levendige pubs.

SLAGER, BAKKER EN
KANDELAARMAKER

HELMSLEYS VERBAZINGWEKKENDE
AANBOD AAN SPECIAALZAKEN
Hier kunt u uw brood nog steeds bij een bakker kopen,
vlees bij een slager en vis bij een visboer, tweed bij een
kleermaker en wijn bij een slijter. Een plaatselijke smid
verkoopt zelfs handgemaakte kandelaars.

“Met meer dan
50 onafhankelijke
speciaalzaken is er meer
dan genoeg keuze”

Hier winkelt u nog
voor uw plezier. Vaak
zult u worden begroet
door de winkeleigenaar
zelf, mensen met hart
voor hun producten.
Ze weten waarover
ze praten en helpen u graag bij het maken van de juiste
keuze, of het nu gaat om antiek, sieraden, haute couture
of bonbons.

Bezoekers zijn vaak verrast door het grote aantal en de grote
variëteit aan culinaire speciaalzaken voor zo’n klein marktstadje.
Met een dergelijk aanbod aan topproducten en gespecialiseerde
detailhandel is het eigenlijk geen verrassing dat Helmsley
een bekroonde fish & chips shop heeft en dat zich binnen
een straal van slechts een paar kilometer meerdere Michelin
sterrenrestaurants bevinden.

CASTLE
HOWARD &
HOWARDIAN
HILLS

5 FANTASTISCHE MANIEREN
WAAROP U KUNT
GENIETEN VAN DE NATUUR

OM TE ONDERNEMEN
MET KINDEREN

Ontdek de ruim 5 hectare grote Helmsley Walled
Garden, de ommuurde tuin, en wandel door de
Kitchen Garden en het Salad House, waar producten
worden verbouwd voor het Café of kijk hoeveel
verschillende appelrassen u kunt ontdekken in de
boomgaard. Geniet van de rust tussen de schitterend
aangelegde bloemperken voor u weer naar het dorp
wandelt, slechts drie minuten verderop.

Ga spelen bij Kings and Queens, bezoek Helmsley
Castle en ontdek 900 jaar geschiedenis met het Step
Inside activity pack.

Ga wandelen vanuit Helmsley op de Cleveland Way
of de Inn Way – na een goede nachtrust en een stevig
Yorkshire ontbijt kunt u de dag gegarandeerd aan!

Neem een duik in het verwarmde openluchtzwembad
(Alleen in de zomermaanden)

Leer hoe u op de juiste wijze met roofvogels omgaat
of leer hoe u ze het beste op de foto kunt zetten
onder begeleiding van een vermaard fotograaf in het
International Centre for Birds of Prey.

5 LEUKE ACTIVITEITEN

Geniet van warme chocola en gebak in een van
Helmsleys gezellige lunchrooms en doe energie op
voor de speeltuin van het schitterende sportpark.
Bekijk de indrukwekkende collectie vogels en bezoek
een show in het International Centre for Birds of
Prey in Duncombe Park
Ga pootjebaden in de Borobeck bij Castlegate.

Bekijk het landschap vanuit een ander perspectief,
vanaf de rug van een paard van de Helmsley Riding
School op een van de vele ruiterpaden.
Maak de rondwandeling naar Rievaulx Abbey (en
terug!), waar een audiotour u het verhaal van de
monniken vertelt.

