North York Moors
Onze voorbeeldreis
van vijf dagen is na
nieuw marktonderzoek
ontwikkeld als de
perfecte korte vakantie
voor jouw klant. Deze
‘ontdekkingsreiziger’
van 45+ jaar, staat
open voor de cultuur,
geschiedenis 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
‘must-sees’ 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.

ERFGOED
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In het landschap van North York Moors
National Park wachten eeuwen van Engelse
geschiedenis en erfgoed om ontdekt te
worden. Bezoek Castle Howard, een van de
mooiste landgoederen van Engeland. Ontdek
charmante steden en dorpjes en historische
kerken, kastelen en abdijruïnes. Bezoek
kunstenaars in hun ateliers en geniet van het
zalige eten en drinken.
WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS –
WAAR RUST EN SCHOONHEID JE WELKOM
HETEN.
DAG 1: Ontmoet de locals
Aankomst per comfortabele veerboot, vanuit
Rotterdam in Hull (P&O) of vanuit Amsterdam in
Newcastle (DFDS), beide hebben dagelijkse diensten.
Het is anderhalf uur rijden (89 kilometer) naar je
accommodatie in het North York Moors National Park
– het hotel The Feathers dat midden in de marktplaats
Helmsley ligt.
Neem je tijd om de stad te verkennen en eet in een
gezellige pub

DAG 2: Castle Howard
Na een lekker ontbijt pak je je auto
om door de Howardian Hills Area of
Outstanding Natural Beauty naar
Castle Howard te rijden, een van de
fraaiste landgoederen van Engeland met
unieke tuinen
INSIDER’S TIP - Boek een rondleiding
Met een van de deskundige gidsen kom je
nog meer te weten over het 18e-eeuwse
landgoed en de wereldberoemde
verzamelingen meubelen, schilderijen,
bronzen beelden en porselein.
Lunch in het Boathouse Café met uitzicht
over het Great Lake.
De tuinen van Castle Howard zijn al
net zo bijzonder als het landhuis zelf.
Op meer dan 1000 hectare grond vind
je standbeelden, meren, tempels en
fonteinen en een ommuurde tuin uit de
18e-eeuw. Sla je slag in de winkel van het
landgoed en koop een leuk souvenir als
herinnering aan je reis.

DAG 3: Helmsley Walled Garden &
Rievaulx Abbey
Helmsley Castle: Helmsley ligt onder
het imposante 900 jaar oude Kasteel
van Helmsley en is een typisch Engels
marktstadje aan de oevers van de
rivier de Rye. Ontdek hoe het kasteel

door de eeuwen heen vaak van
functie veranderde; van een machtig
middeleeuws fort tot een luxueus
Tudor herenhuis, en van een vesting
in de Engelse Burgeroorlog tot een
romantische, Victoriaanse ruïne.
Helmsley Walled Garden: Helmsley
Walled Garden de ‘geheime Engelse
tuin’ van de North York Moors, is zeker
een bezoek waard. De vijf hectare aan
ommuurde tuinen zijn een oase van rust
vol geuren en kleuren.
Lunch onder wijnranken in het Vinehouse
Café voor je van Helmsley naar de ruïnes
van Rievaulx Abbey loopt, de route is
onderdeel van de Cleveland Way National
Trail.
Rievaulx Abbey - loop rond door de
abdijruïnes van een van de machtigste
cisterciënzerkloosters van Engeland,
ze weerspiegelen bijna 1000 jaar aan
romantische geschiedenis.
Dineer in Helmsley zelf of rijd de stad
uit en zoek een country pub, zoals de
bekroonde Hare Inn in Scawton.
INSIDER’S TIP:
Bekijk middeleeuwse kunstvoorwerpen
In het museum van Rievaulx Abbey vind
je middeleeuwse kunstvoorwerpen,
schaakstukken en gouden munten.
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DAG 4: Hutton-le-Hole en Rosedale
Hutton-le-Hole is een van de meest
schilderachtige dorpen in de North York
Moors. Dwars door het centrum stroomt
een helder beekje tussen weilanden waar
schapen grazen. In het openlucht Ryedale
Folk Museum kom je meer te weten over
de geschiedenis.

Vervolgens door naar het dorp Rosedale
Abbey voor de lunch. Zowel Graze on
the Green als de Abbey Tearoom doen
mee aan de campagne North York Moors
Capital of Cakes. De calorieën verbrand je
daarna weer met een wandeling door het
dorp dat in een afgelegen vallei ligt.

Struin rond door het dorp en zie
ambachtslieden aan het werk in de
Hutton-le-Hole Craft Workshops, en
koop handgemaakte chocolaatjes in de
Chocolate Factory.

In Gillies Jones kun je zien hoe glas wordt
geblazen. Vierhonderd jaar geleden, toen
glasblazen nog illegaal was, beoefende
een groep ambachtslieden deze
kunstvorm al in Rosedale. Die traditie
hebben Stephen Gillies and Kate Jones
nieuw leven ingeblazen en inmiddels is
het paar over de hele wereld beroemd
met hun glaskunst. In de Rosedale Abbey
workshop en galerie kun je hun werk, dat
geïnspireerd is door de North York Moors,
bewonderen en ook kopen.

INSIDER’S TIP:
Een lesje Engelse geschiedenis
Op een paar kilometer van Huttonle-Hole is de parochiekerk St Mary’s
Church in Lastingham vooral bekend om
11e-eeuwse crypte.

DAG 5: North York Moors ‘must-sees’
Voordat je weer naar huis gaat, mag je vandaag
zelf bepalen of je nog een of twee ‘must-sees’ wilt
bezoeken. Koop eerst in Helmsley bij de bakker en de
deli lekkere dingen voor de picknick. Onze tips:
Sutton Bank: voor een onvergetelijke picknick
ga je naar Sutton Bank. Het uitzicht over
Hood Hill en Gormire Lake, een van de twee
natuurlijke meren in het North York Moors
National Park, is gekozen tot “England’s
Finest”. Bij Sutton Bank Bikes kun je een
fiets huren, maar wandelen kan ook, de
routes zijn uitstekend aangegeven.
Ampleforth Abbey - je kunt een mis
meepikken met de benedictijner
monniken van de abdij van Ampleforth,
maar wellicht vind je een rondleiding
door de moestuinen leuker; de abdij
is namelijk beroemd om de cider die er
wordt gemaakt en de cider brandy.

Om nog meer
te weten te komen
over de lokale cultuur en
de plaatsen die je bezoekt, kun
je ook een gids boeken – een lijst
met gidsen vind je in de Supplier
Listing.
Andere accommodatiemogelijkheden
zijn beschikbaar. Voor de erfgoed
attracties kunnen dagpassen worden
inbegrepen.
Tijden en data kunnen
veranderen, dus neem altijd
contact op met de
leveranciers.

