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Hoogtepunten van
DE KUST EN HET
PLATTELAND

Onze voorbeeldreis van drie dagen is na nieuw
marktonderzoek ontwikkeld als de perfecte korte
vakantie voor jouw klant. Deze ‘ontdekkingsreiziger’
van 45 jaar en ouder, 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 ‘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.

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
eeuwenoude abdijruïnes.
Ga naar een spetterende
waterval of loop door
onze woodlands, drink
thee met scones in een
originele theetuin en ga
zeker een keertje fish
and chips eten.
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WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS – WAAR RUST EN
SCHOONHEID JE WELKOM HETEN.
DAG 1: Ontmoet de locals en
verken Whitby
Aankomst per comfortabele veerboot,
van Rotterdam naar Hull (P&O) of van
Amsterdam naar Newcastle (DFDS),
beide hebben een dagelijkse dienst. De
rit naar Whitby is 111 kilometer, reken
op ongeveer een uur en vijfenveertig
minuten.Kustplaats Whitby, met
leuke winkeltjes in Georgiaanse
kinderkopstraatjes, is gebouwd rond
de levendige zeehaven en ligt onder
de klifruïnes van Whitby Abbey. De
accommodatie ligt in het historische
oostelijke deel van Whitby. De
17e-eeuwse White Horse & Griffin
is de eerste koetsiersherberg van
Whitby. Hier weten ze als geen ander
historische charme en modern comfort te
combineren en hun keuken is geweldig
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.
Whitby Coastal Cruises biedt
zonsondergangcruises aan, waarbij je
vanaf zee de zon achter de huizen van
Whitby ziet zakken.

DAG 2: North Yorkshire Moors Railway
Na een lekker ontbijt kun je je auto laten
staan en neem je de North Yorkshire
Moors Railway vanaf het station van
Whitby. Reis terug in de tijd aan boord
van een legendarische stoomtrein die
over een route van 39 kilometer voert,
over kleurrijke heidevelden dwars door
het Nationale Park, van Whitby naar de
marktplaats Pickering.

spoortraject van 5.6 kilometer, dat door
spoorwegpionier George Stephenson
werd aangelegd. Bekijk op Grosmont
Station de historische locomotiefloodsen
en de oudste passagierstunnel ter wereld,
die ook door Stephenson is gebouwd,
voor je terugreist, via een prachtige route
door de Esk Valley, naar het station van
Whitby.

Vanuit je wagon geniet je van het uitzicht
op het North York Moors National Park
voor je uitstapt op Goathland Station,
dat in de Harry Potter-film te zien was
als Hogsmeade Station. Verken het
kleine dorp voor je verder reist naar
Grosmont, over het in onbruik geraakte

INSIDER’S TIP – Bezoek een waterval:
Ga naar Beck Hole en maak een wandeling
door de oerbossen en valleien, naar de
Thomason Foss-watervallen en bezoek
een van de meest eigenzinnige pubs van
Engeland, de Birch Hall Inn.

©VBI

DAG 3: Falling Foss en Robin Hood’s Bay
Na je ontbijt check je uit en rijd je in een kwartier (10 kilometer)
naar Falling Foss, een van de verborgen juweeltjes van de North
York Moors.
Vanaf hier kun je een magische wandeling maken door het
dichtbegroeide bos, langs een kluizenarij en de prachtige
Falling Foss-watervallen. De wandeling is vooral in de lente of
in de herfst een aanrader, wanneer de kleuren van het bos op
zijn allermooist zijn. Maak zeker een stop bij de betoverende
Falling Foss Tea Garden, bij het boshuisje van Midget Hall. In de
achtertuin van dit huisje van de jachtopziener wordt al sinds de
dertiger jaren thee met cake geserveerd.
Na de thee rijd je in een kwartier (9 kilometer) naar Robin
Hood’s Bay. Laat je auto achter op de parkeerplaats boven
het dorp en geniet van het weidse uitzicht over de baai. Loop
omlaag, over kinderkopstraatjes met kleine vissershuisjes, tot
je de zee bereikt. In de 18e-eeuw was dit schilderachtige dorp
een waar 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.
Om nog meer te weten te
In The Quarterdeck Café in de
jeugdherberg serveren ze thee
komen over de lokale cultuur en de
en cake; het is een heerlijke
plaatsen die je bezoekt, kun je ook
plek om met een boek bij de
een gids boeken – een lijst met gidsen
openhaard te luisteren naar
vind je in de Supplier Listing.
het geluid van de golven.

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

Pik je auto op voor de rit
van anderhalf uur naar
Hull en zorg dat je op
tijd aankomt voor de
check-in (meestal 19:00
maar check altijd de
juiste check-in tijden,
ze kunnen per seizoen
verschillen).

