De stad
York
EN DE

NORTH YORK MOORS

Onze voorbeeldreis van
zeven dagen is na nieuw
marktonderzoek ontwikkeld als de
perfecte vakantie voor jouw klant.
Deze reis is gericht op een klant
van 45 jaar en ouder die houdt van
cultuur, erfgoed en wil graag een
nieuwe bestemming ontdekken.
Hij heeft geen haast en geniet van
kleine verrassingen. Tijdens deze
reis verblijft en ontdekt jouw klant
2 dagen de historische stad York
gevolgd door 5 dagen vol met rust
en natuur in het North York Moors
Nationale Park en de prachtige
kust. In zeven dagen kan hij de
tijd nemen 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.
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Geniet van de historische stad York
- ontdek het mooiste uitzicht in de
wijde omtrek vanaf York Minster,
ga lekker winkelen op de Shambles,
gevolgd door Engelse afternoon tea
in de wereldberoemde Betty’s Tea
Room.
Adem de frisse lucht in terwijl je de
adembenemende kust en het spectaculaire
platteland van het bekroonde North York
Moors National Park verkent. Stap terug
in de tijd met een schilderachtige treinreis
met de North Yorkshire Moors Railway,
ontdek sfeervolle kuststadjes en -dorpjes
en majestueuze abdijruïnes. Bezoek lokale
kunstenaarsateliers en unieke galerieën,
ontspan en geniet van de beste fish & chips
in de regio

WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS WAAR RUST EN SCHOONHEID OP JE WACHTEN.
DAG 1: Aankomst in de stad York

DAG 2: York verder ontdekken

Je komt aan met de ferry van Rotterdam
naar Hull of van Amsterdam naar
Newcastle. In beide gevallen is het
ongeveer 1 uur en 45 minuten rijden
naar de historische stad York. Check
in bij je accommodatie in York, Alcuin
Lodge, een viersterren bed & breakfast
met parkeergelegenheid, gelegen op
slechts een korte loopafstand van het
stadscentrum.

York heeft meer attracties per vierkante
kilometer, dan welke andere stad
in Groot-Brittannië dan ook, dus je
hebt keuze te over. Om er zeker van
te zijn dat je niets mist van de mustsees, tippen we je hierbij met onze
aanbevelingen:

York is een geweldige stad om lopend te
verkennen, met de hop-on-hop-off bus
of ontdek de York per rondvaartboot.
Neem de tijd om vertrouwd te raken
met deze historische stad, misschien
met een wandeling door de iconische
Shambles; de oudste winkelstraat van
Europa of loop over de stadsmuren;
de best bewaarde middeleeuwse
muren in Engeland. En vergeet niet
te genieten tijdens een bezoek aan
het wereldberoemde Bettys Café
Tea Rooms, dat meer dan 100 jaar
geleden in 1919 werd opgericht. Een
perfecte manier om de eerste dag van
je vakantie af te sluiten, met een Bettys
legendarische Engelse afternoon tea,
geserveerd op elk moment van de dag!

York Minster is de grootste gotische
kathedraal in Noord-Europa en de
bouw ervan nam meer dan 250 jaar
in beslag. Beklim de 275 treden naar
de top van de Central Tower voor het
beste uitzicht over York. Woon een van
de vele christelijke diensten bij en met
een beetje mazzel geniet je van het
prachtige geluid van het Minster Choir.
In de York Art Gallery vind je
meesterwerken van zowel kunst als
keramiek in het nieuwe ‘Centre of
Ceramic Art’. Bewonderde werken van
L.S. Lowry’s, Turner of Hockney naast
Italiaanse oude meesters uit de 14e en
18e eeuw. Of omring jezelf met enkele
van de beste keramische kunstwerken
ter wereld, er zijn bijna 2.000 werken te
zien.
Het National Railway Museum is het
grootste spoorwegmuseum ter wereld.
Met een collectie locomotieven van
wereldklasse, van de Flying Scotsman
tot de Mallard en de oldtimers van
Queen Victoria. Klim aan boord van de
Japanse bullet train en ontdek hoe het
reizen per hogesnelheidstrein begon.
INSIDER’S TIP: maak een boottocht op
de rivier
Sluit je dag in York af met een verlichte
cruise in de vroege avond op de rivier de
Ouse aan boord van een boot van City
Cruises York.

DAG 3:
North Yorkshire Moors Railway
Na een lekker ontbijt neem je afscheid
van York. Het is ongeveer anderhalf uur
(65km) rijden naar Goathland Station,
dat in de Harry Potter-film te zien was als
Hogsmeade Station.
Reis terug in de tijd aan boord van
een legendarische trein van de North
Yorkshire Moors Railway die over
een route van 39 kilometer voert, over
kleurrijke heidevelden dwars door
het Nationale Park, van marktplaats
Pickering naar het prachtige kuststadje
Whitby.
INSIDER’S TIP: bezoek een waterval:
Ga naar Beck Hole en maak een
wandeling door de oerbossen en
valleien, naar de Thomason Fosswatervallen en bezoek een van de
meest eigenzinnige pubs van Engeland,
de Birch Hall Inn.
Na deze bijzondere treinreis is het
ongeveer 30 minuten rijden naar
Baytown Holiday Cottages in Robin
Hood’s Bay, jouw ‘thuis’ voor de
aankomende vier nachten. Gelegen aan
de kust is het de perfecte plek om de
Cleveland Way te wandelen, kun je wilde
dieren spotten en ben je dichtbij het
strand.

DAG 4: Robin Hood’s Bay
Vandaag een dag om in je eigen tempo
Robin Hood’s Bay te ontdekken. Een
tijdloos kustdorpje met geplaveide
steegjes en kleine vissershuisjes tot
je de zee bereikt. In de 18e eeuw had
dit pittoreske dorpje een welverdiende
reputatie als smokkelaarsnest en vrijwel
alle huizen waren met elkaar verbonden
met geheime schuilplaatsen en tunnels.
In het Robin Hood’s Bay Museum, een
klein museum vol kunstvoorwerpen
en verhalen, leer je meer over deze
smokkeltijden. Van het kustlandschap
rond de baai geniet je het best met
een frisse wandeling, waarbij je zelfs
fossielen kunt zoeken, voor je neerstrijkt
in de dorpspub voor een lekkere pint
lokaal gebrouwen bier.
INSIDER’S TIP: Ga een keer 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.
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DAG 5: Whitby & Staithes
Kustplaats Whitby, met leuke winkeltjes
in Georgiaanse kinderkopstraatjes, is
gebouwd rond de levendige zeehaven
en ligt onder de klifruïnes van Whitby
Abbey. 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
schrijver Bram Stoker inspireerde tot
het schrijven van zijn beroemde roman
‘Dracula’.
In het Captain Cook Memorial Museum
vind je alle beroemde schepen van
Captain Cook die hier gebouwd werden.
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, dat
gebrouwen wordt in de schaduw van
Whitby Abbey.

Daarna rijd je in een half uur door naar het
vissersdorp Staithes, waar traditionele
Coble-boten in de haven dobberen.
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.
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.
Vanuit Staithes is het 25 minuten
terugrijden naar je accommodatie.

DAG 6: Hutton-le-Hole en Rosedale
In minder dan een uur rijd je 55 km
dwars door het prachtige North York
Moors National Park naar het plaatsje
Hutton-le-Hole. Het is 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. Slenter door het dorp,
bekijk de plaatselijke ambachtslieden
aan het werk in de Hutton-le-Hole Craft
Workshops en stop voor handgemaakte
chocolaatjes van de Chocolate Factory.
INSIDER’S TIP: Ontdek de Engelse
geschiedenis
St Mary’s Church - een paar kilometer van
Hutton le Hole ligt de St Mary’s Church
van Lastingham. Een bezoekje waard
om de sfeervolle elfde-eeuwse crypte te
bekijken.

Het is maar 10 minuutjes rijden naar
het dorp Rosedale Abbey, een rustig
dorp waar vandaan je heerlijk kunt
wandelen. Neem een van de vele paden
om een mooi uitzicht te krijgen op deze
afgelegen vallei in het hoogveengebied.
Ga eens kijken naar het glasblazen bij
Gillies Jones. Vierhonderd jaar geleden
beoefende een groep Hugenoten de
geheime en illegale kunst van het
glasblazen in het dorpje Rosedale. De
internationaal beroemde glasblazers
Stephen Gillies en Kate Jones zetten
de traditie vandaag voort. Bezoek
hun werkplaats en galerie in Rosedale
Abbey, in de oude smederij, en neem
een uniek stuk glas mee naar huis,
geïnspireerd door de landschappen van
de North York Moors.
Beloon jezelf daarna met een heerlijk
taartje bij Graze on the Green - de
North York Moors is namelijk GrootBrittannië’s hoofdstad van de taarten!
Vanaf Robin Hood’s Bay is een
schilderachtige rit van 45 minuten naar
je accommodatie.
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DAG 7: Erfgoed ‘Must Sees’
De laatste dag van je reis om nog een
paar van de ‘must-sees’ van de streek te
bezoeken - allemaal op korte rijafstand
van elkaar, voordat je terugreist naar huis.
Onze aanbevelingen:

National Park) beschreven als een van
Engelands mooiste uitzichten. Huur
een fiets bij Sutton Bank Bikes of maak
een wandeling op een van de vele goed
aangegeven routes.

Helmsley: Een pittoresk typisch Engels
marktstadje aan de oevers van de rivier
de Rye, beschut onder de opvallende
ruïnes van het 900 jaar oude Helmsley
Castle. Ontdek hoe het kasteel zich in de
loop der eeuwen heeft ontwikkeld, van
een machtig middeleeuws fort tot een
luxueus Tudor-herenhuis, een bolwerk
uit de Burgeroorlog en een romantische
Victoriaanse ruïne. Zeker een bezoek
waard is de 2 hectare grote Helmsley
Walled Garden, North York Moors’ eigen
‘geheime Engelse tuin’, waar je kunt
wandelen door traditionele ommuurde
tuinen, die een oase van rust bieden te
midden van een mooie mix van geuren en
kleuren.

Voor de reis naar huis kun je varen vanaf
Newcastle naar Amsterdam of vanaf Hull
naar Rotterdam. Zowel Newcastle als
Hull liggen op een kleine 2 uur rijden van
de North York Moors.

Rievaulx Abbey: ‘Overal rust, overal
sereniteit, en een wonderlijke vrijheid
van het tumult van de wereld’. Deze
beschrijving van de abdij van Rievaulx
door Aeldred, de heilige abt van het
klooster in de 12e eeuw, weerklinkt
vandaag nog steeds bij bezoekers. Neem
de tijd om de indrukwekkende ruïnes
van een van Engelands machtigste
cisterciënzerkloosters te verkennen,
een weerspiegeling van bijna 1000 jaar
spirituele, commerciële en romantische
geschiedenis sinds de stichting in
1130, die nu wordt beheerd door
English Heritage.
Sutton Bank: Ga picknicken
op het ‘dak van de wereld’
terwijl je geniet van het
waanzinnige panorama
vanaf Sutton Bank met
uitzicht op Hood Hill
of Gormire Lake (een
van de slechts twee
natuurlijke meren in
het North York Moors
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Om nog meer te weten te komen over
de lokale cultuur en de plaatsen die je
bezoekt, kun je overwegen een gids te
boeken – een lijst met gidsen vind je in de
Supplier Listing.
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.

