Kust en

PLATTELAND

Onze voorbeeldreis
van vijf dagen is na
nieuw marktonderzoek
ontwikkeld als
de perfecte korte
vakantie voor de
beoogde klant. Deze
‘ontdekkingsreiziger’
van 45 jaar en ouder
komt uit Europa
en staat open voor
de cultuur en het
erfgoed van een
nieuwe bestemming
in Engeland. Hij heeft
geen haast en geniet
van kleine verrassingen.
Hij geniet van de
prachtige omgeving
van het North York
Moors National Park en
de kust, en hij neemt
zijn tijd om de ‘mustsees’ te bekijken en om
kennis te maken met de
plaatselijke cultuur.
In de reisvoorbeelden
kunnen alle bouwstenen die
vetgedrukt zijn, van tevoren
worden geboekt, alle andere
bouwstenen zijn of gratis of
kunnen terplekke worden
betaald.
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Geniet in de North York Moors en aan de kust
van de frisse lucht. Of ga terug in de tijd aan
boord van een trein van de North Yorkshire
Moors Railway. Ontdek onze sfeervolle
kustplaatsen, de dorpen en de ruïnes van
eeuwenoude abdijen en bezoek lokale
kunstenaars die je aan het werk kunt zien in
hun ateliers. En uiteraard geniet je een keer
van een afternoon tea of van een heerlijke
portie fish and chips.
WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS –
WAAR RUST EN SCHOONHEID JE WELKOM
HETEN
DAG 1: Ontmoet de locals
Aankomst per comfortabele veerboot, van Rotterdam
naar Hull (P&O) of van Amsterdam naar Newcastle
(DFDS), beide hebben een dagelijkse dienst. De rit naar
je accommodatie in de North York Moors - centraal
gelegen nabij het dorp Goathland, is ongeveer anderhalf
uur (100 km). De vijfsterren B&B serveert een bekroond
ontbijt en is de perfecte uitvalsbasis om in je eigen
tempo het gebied te verkennen.
Neem je tijd om het leuke dorp te ontdekken; in de
Goathland Tea Room serveren ze een traditionele
afternoon tea met zalige scones, jam en clotted cream
en in de cadeauwinkel koop je lekkere Engelse fudge
voor de thuisblijvers.
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DAG 2: North Yorkshire Moors Railway
Na het ontbijt kun je je auto laten staan
en loop je naar het station van Goathland,
dat in de Harry Potter film te zien was
als Hogsmeade Station. Reis terug in de
tijd aan boord van een legendarische
stoomtrein van de North Yorkshire
Moors Railway. De route van 39
kilometer, van het marktstadje Pickering
naar de kustplaats Whitby, voert over de
uitgestrekte, schilderachtige heidevelden
van het Nationale Park.
Vanuit je wagon geniet je van het uitzicht
op het North York Moors National
Park voordat je uitstapt bij Grosmont
Station. Hier bouwde spoorwegpionier

George Stephenson de historische
locomotiefloodsen en de oudste
passagierstunnel ter wereld.
INSIDER’S TIP - Bezoek de waterval:
Ga naar Beck Hole en maak een wandeling
door de oerbossen en valleien, langs de
Thomason Foss watervallen en bezoek
een van Engelands meest eigenzinnige
pubs, de Birch Hall Inn.
Het is een korte wandeling van een half
uur (2 km) terug naar je B&B, langs de
oorspronkelijke, door George Stephenson
aangelegde spoorlijn.

DAG 3: Whitby & Staithes
De route van 17 kilometer naar de kustplaats
Whitby en de hooggelegen klifruïnes van
Whitby Abbey, is een rit van 21 minuten.
Rond de levendige haven van Whitby vind je
geplaveide Georgiaanse straatjes en unieke
winkels. Beklim de beroemde 199 treden
die van de stad naar de ruïnes van Whitby
Abbey leiden, waar een ultramoderne
tentoonstelling het verhaal vertelt van 3000
jaar geschiedenis en hoe de stad de schrijver
Bram Strokes inspireerde tot het schrijven
van zijn beroemde roman ‘Dracula’.
In het Captain Cook Memorial Museum vind
je alle beroemde schepen die door Cook
werden gebouwd.
In Whitby is het goed winkelen; van sieraden
gemaakt met het zwarte steen van het lokale
Whiby Jet, tot gerookte kippers. Bezoek de
talrijke winkeltjes en laat je verrassen door
het originele aanbod. En natuurlijk is een
bezoek aan Whitby niet compleet zonder een
keer fish and chips te hebben gegeten, de
beste uit de hele regio. Drink er een Yorkshire
Ale bij, dat gebrouwen wordt in de schaduw
van Whitby Abbey.
INSIDER’S TIP - Neem een boot:
Whitby Coastal Cruises biedt cruises van 3.5
uur aan langs de kust, een perfecte manier om
wilde dieren te spotten – met een beetje geluk
zie je zelfs lokale zeehonden.
Rijd in een half uur naar het vissersdorp
Staithes, met zijn traditionele Coble-boten in
de pittoreske haven. Bezoek in Staithes een
van de talloze galeries of ga naar het atelier
van een kunstenaar. Beeldhouwer Emma
Slothard is de schepper van de opvallende
blauwe kreeft en het Staithes Illusion Trail
voert langs werken van de beroemde trompe
d’oeil-schilder Paul Czainski. Je dag sluit je
het beste af met thee en scones in Dotty’s
Vintage Tearoom – met een dekentje over je
benen is het heerlijk mensen kijken.
De route van 27 kilometer terug naar de B&B
voert door het North York Moors National
Park en duurt een half uur.
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DAG 4: Robin Hood’s Bay
De rit van twintig kilometer naar
Robin Hood’s Bay duurt een klein half
uur. Daar laat je je auto achter op de
parkeerplaats van het dorp en geniet je
van het adembenemende uitzicht voor
je zigzaggend langs kleine vissershuisjes
afdaalt naar zee. In het kleine
dorpsmuseum van Robin Hood’s Bay vind
je kunstvoorwerpen en verhalen over de
omgeving. De baai en het kustlandschap
zijn ideaal voor een frisse strandwandeling
of ga fossielen zoeken voor je in een
gezellige pub een lekkere pint lokaal
gebrouwen bier bestelt.

INSIDER’S TIP - Ga rock poolen:
Bij eb is de kust van Boggle Hole
ideaal om te rock poolen; de baden in
de rotsen zitten dan vol interessant
zeeleven. In The Quarterdeck Café in de
jeugdherberg serveren ze thee en cake;
het is een heerlijke plek om met een boek
bij de openhaard te luisteren naar het
geluid van de golven.
Het is vijfentwintig minuten rijden (20
km) naar huis, door het North York Moors
National Park naar je B&B.

DAG 5: Erfgoed ‘must-sees’
Vandaag beslis je zelf of je, voor je weer naar huis gaat, een of twee van erfgoed ‘mustsees’ wilt bezoeken. Ze zijn met je auto gemakkelijk te bereiken. Onze aanraders zijn:
Hutton le Hole – een van de meest schilderachtige dorpjes van de North York Moors,
Condé Nast Traveler gaf het zelfs een plaats op de lijst van “20 most beautiful villages
in the UK and Ireland”. Door het centrum van het dorp loopt het heldere heidebeekje
Hutton Beck. In het openlucht Ryedale Folk Museum leer je alles over de plaatselijke
geschiedenis voor je een pub opzoekt, waar je met uitzicht op de grazende schapen op
de green, geniet je van een pint lokaal gebrouwen bier.
Rievaulx Abbey – verken de indrukwekkende ruïnes
van een van de machtigste cisterciënzerkloosters
van Engeland. Gesticht in 1130 weerspiegelt
het klooster bijna duizend jaar aan
Om nog meer te
spirituele, commerciële en romantische
weten te komen over
geschiedenis. In het museum
de lokale cultuur en de
vind je nooit eerder vertoonde
plaatsen die je bezoekt, kun je
kunstvoorwerpen, waaronder
Middeleeuwse steengravures,
overwegen een gids te boeken –
schaakstukken en gouden
een lijst met gidsen vind je in de
munten.
Supplier Listing.
Met de veerboot vertrek
je terug naar Nederland,
van Hull naar Rotterdam
of van Newcastle naar
Amsterdam. Beide
havens liggen op
ongeveer anderhalf uur
rijden van de North York
Moors.

Tijden en data zijn onderhevig aan
veranderingen, dus neem altijd contact
op met de leveranciers.
Andere accommodatie mogelijkheden
zijn beschikbaar. Voor de erfgoed
attracties kunnen dagpassen worden
inbegrepen.

