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Wandelen

DOOR DE TIJD

Onze voorbeeldreis van vijf dagen is na nieuw marktonderzoek
ontwikkeld als de perfecte korte vakantie voor jouw klant. Deze klant
van 45 jaar en ouder, houdt van cultuur, erfgoed en wil graag een
nieuwe bestemming ontdekken. 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. Deze reisroute is specifiek bedoeld voor de actieve klant die
ook van een wandeling houdt.
In de reisvoorbeelden kunnen alle bouwstenen
die vetgedrukt zijn, van tevoren worden
geboekt. Alle andere bouwstenen zijn of gratis
of kunnen terplekke worden betaald.

Frisse lucht, eindeloze
hemels en de kans om
dieren in het wild te zien.
In de North York Moors
combineer je een actieve
wandelvakantie met de
‘must-sees’ van de regio.
In het landschap van
het North York Moors
National Park wachten
eeuwen van Engelse
geschiedenis en erfgoed
om ontdekt te worden.
Ontdek charmante steden
en dorpjes, historische
kerken, kastelen en
abdijruïnes. Bezoek
kunstenaars in hun
ateliers en geniet van
Engelse tradities als
afternoon tea en fish
and chips.

WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS
– WAAR RUST EN SCHOONHEID JE
WELKOM HETEN.
DAG 1: Robin Hood’s Bay
Aankomst per comfortabele veerboot, vanuit
Rotterdam in Hull of vanuit Amsterdam in
Newcastle, beide aankomsthavens liggen op
100 kilometer (reken op een uur en drie kwartier
rijden) van de eerste accommodatie in het North
York Moors National Park, de Baytown Holiday
Cottages in Robin Hood’s Bay, aan de kust van de
North York Moors.
Bezoek het Robin Hood’s Bay Museum,
een klein dorpsmuseum vol met bijzondere
kunstvoorwerpen en verhalen.
INSIDER’S TIP: bezoek een visserskerk uit 1822
met uitzicht over zee.
Old St Stephen’s Church is well worth a visit to see
its interior, which hasn’t changed since it was built
in 1822. Look out for occasional concerts held
through the year.
Geniet van een heerlijke maaltijd in een van de vele
restaurants of pubs.
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DAG 2: Cleveland Way –
Robin Hood’s Bay naar Whitby

DAG 3: het dorp Staithes en een
wandeling rond Port Mulgrave

Vandaag laat je je auto staan om een deel
van de beroemde Cleveland Way National
Trail te lopen, waarna je met openbaar
vervoer weer terugkeert. Volg het pad
in noordelijke richting van Robin Hood’s
Bay naar Whitby, een wandeling van 11.2
kilometer over de kliffen van de kust,
en geniet onderweg van het prachtige
uitzicht over zee.

Verken vandaag het vissersdorp Staithes,
waar traditionele Coble-boten in de haven
dobberen. Staithes ligt op 32 kilometer
van Robin Hood’s Bay, reken op een rit van
35 minuten. Geniet tijdens de wandeling
van 6.4 kilometer van Staithes naar Port
Mulgrave, langs de kust van de North
York Moors, van de vergezichten over
zee. Bezoek op de terugweg een galerie,
of ga naar het atelier van een van de
lokale kunstenaars. Beeldhouwer Emma
Stothard maakte de opvallende blauwe
kreeft en Paul Czainski, een bekende
trompe l’oeil-schilder die in Staithes
woont, creëerde het Staithes Illusion Trail.

Aankomst in Whitby, een kustplaats
onder de klifruïnes van Whitby
Abbey, met leuke winkeltjes in de
kinderkopstraatjes rond de levendige
zeehaven.
Na het bezichtigen van de ruïnes van
Whitby Abbey, waar een ultramoderne
tentoonstelling het verhaal vertelt van
3000 jaar geschiedenis, loop je, via de
beroemde 199 treden van de stenen
trap, omlaag naar de stad. Hier vond
schrijver Bram Stoker de inspiratie om zijn
beroemde roman ‘Dracula’ te schrijven.
In het Captain Cook Memorial Museum
vind je alle beroemde schepen van
Captain Cook die hier werden gebouwd.
In Whitby is het goed winkelen; van
sieraden gemaakt met het zwarte
steen van het lokale Whitby Jet, tot
handgemaakte chocolaatjes en gerookte
kippers. Natuurlijk is een bezoek aan
Whitby niet compleet zonder een keer
fish and chips te eten, de beste uit de hele
regio. Drink er Yorkshire Ale bij, het wordt
gebrouwen in de schaduw van Whitby
Abbey.
INSIDER’S TIP: Neem een boot
Whitby Coastal Cruises biedt
boottochten van 25 minuten door de baai
aan, waarbij je de stad vanaf zee ziet.
Nadat je Whitby hebt verkend, neem je de
bus terug naar je cottage in Robin Hood’s
Bay.

Ga, voor je weer terugrijdt naar Robin
Hood’s Bay, naar Dotty’s Vintage Tea
Room voor thee met scones. Buiten
is het met een deken over je benen
heerlijk mensen kijken en binnen zul je je
vergapen aan het interieur.
INSIDER’S TIP: ga sterren kijken
Stop op de terugweg bij Kettleness
en loop naar de klif, een bekend
sterrenkijkpunt. Op een heldere avond
kun je hier wel 2000 sterren zien.
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DAG 4: Helmsley & Rievaulx Abbey
Zeg de kust vaarwel, want vandaag leidt
de route van 60 kilometer (reken op
een rit van een uur) door het North York
Moors National Park, naar het typisch
Engelse marktstadje Helmsley. Check-in
in het hotel The Feathers.
Bezoek de imposante ruïnes van het
Kasteel van Helmsley en ontdek hoe
het kasteel door de eeuwen heen van
functie veranderde; van een machtig
middeleeuws fort tot romantische
Victoriaanse ruïne.
Vervolgens door naar Helmsley Walled
Garden, deze ‘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, een
route van 11.2 kilometer met fenomenale
uitzichten!

Loop rond door de abdijruïnes van
Rievaulx Abbey, een van de machtigste
cisterciënzerkloosters van Engeland, de
ruïnes weerspiegelen bijna 1000 jaar aan
romantische geschiedenis.
INSIDER’S TIP: bekijk middeleeuwse
kunstvoorwerpen
In het museum van Rievaulx Abbey vind
je middeleeuwse kunstvoorwerpen,
schaakstukken en gouden munten.
Ga terug naar je hotel in Helmsley voor
een ontspannen maal in het restaurant.
Als je tijd hebt, bezoek dan de gezellige
bar van de Helmsley Brewing Company
voor een Striding the Riding, het officiële
bier van de Cleveland Way International
Trail.

DAG 5: Must-sees
Vandaag een dag om een of twee van de
erfgoed must-sees te bezoeken, allemaal
snel en makkelijk bereikbaar met de auto.
Onze tips voor vandaag: Hutton-le-Hole
- een van de meest pittoreske dorpjes in
de North York Moors. In het dorp bevindt
zich het prachtige openluchtmuseum
Ryedale Folk Museum, waar je alles over
de plaatselijke geschiedenis te weten
kunt komen. Bewonder de plaatselijke
ambachtslieden tijdens het werk, koop
wat cadeautjes om mee naar huis te
nemen en geniet daarna van een pint
plaatselijk bier in de pub.

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 om een leuk souvenir te kopen.

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.
Tijden en data kunnen veranderen, dus
neem altijd contact op met de leveranciers.
Andere accommodatiemogelijkheden
zijn beschikbaar. Voor de erfgoed
attracties kunnen dagpassen
worden aangeschaft.
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