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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
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.

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.

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

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.
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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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	In de North York Moors ligt de eeuwenoude geschiedenis onder je voeten en voor je ogen; hier vertellen fascinerende verhalen over het belangrijke verleden van Engeland. 
	Abdijruïnes weerspiegelen bijna 1000 jaar aan spirituele, commerciële en romantische geschiedenis; Whitby Abbey, Rievaulx en Mount Grace kunnen allemaal bezocht worden. 
	Er zijn prachtige kastelen die tot 900 jaar teruggaan in de tijd gaan en historische landhuizen zijn er uit verschillende eeuwen. Bezoek ook de 18e-eeuwse kustplaatsen en dorpen als Whitby, Robin Hood’s Bay of Staithes of ontdek de North York Moors vanuit een historische stoomtrein. 

	Wild spotten
	Wild spotten
	Het landschap van de North York Moors biedt een overvloed aan mogelijkheden om  en om van onze lokale flora en fauna te genieten. Elk  biedt nieuwe, unieke mogelijkheden – ga naar de kust, waar je in het and drieteenmeeuwen, alken en papegaaiduikers kunt zien. Zoek in juni of november de zeehondenpups, terwijl september weer de beste tijd is om de zee op te gaan om dwergvinvissen te spotten. 
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	RSPB reserve at Bempton 
	RSPB reserve at Bempton 

	 
	Yorkshire Wildlife Trust reserve at 
	Yorkshire Wildlife Trust reserve at 
	Flamborough


	In het binnenland vind je onze bloemenweiden en kleurrijke heidelandschapen, waar het gonst van de insecten, bijen en vlinders.
	Vanuit Whitby en Staithes kun je boottochten maken om zeehonden, walvissen en dolfijnen te zien (uiteraard in de juiste tijd van het jaar).

	Ontdek de geologie van de Jurassic Coast
	Ontdek de geologie van de Jurassic Coast
	 

	Verken de bekende kustlijn die regelmatig geologen van over de hele wereld aantrekt. Deze ongerepte  heeft voetafdrukken en fossielen uit het Jurassic tijdperk in de rotsen aan de rand van het water, waardoor het een rijke locatie voor fossielenjacht is. De perfecte plek om je eigen prehistorische souvenir te zoeken. Tevens een van de weinige plaatsen ter wereld om de meest bekende steen van het gebied te vinden; ‘Black Jet’. Deze gitzwarte steen is beroemd geworden door Koningin Victoria die de stenen graa
	kustlijn
	kustlijn


	Elke stukje kustlijn langs dit 40 km lange traject is een bezoek waard, maar de stranden rond Runswick Bay en Robin Hood’s Bay zijn bijzonder de moeite waard om te verkennen.  Of ga mee op een van de fossielenjacht- of foerageerwandelingen van .
	Hidden Horizons
	Hidden Horizons
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	Figure
	Verken traditionele marktstadjes en dorpjes  
	Verken traditionele marktstadjes en dorpjes  
	De North York Moors is de thuisbasis van verschillende bloeiende marktstadjes en pittoreske dorpjes; centrum van het lokale leven en de gemeenschap, waar je vriendelijk wordt verwelkomd.  Aan de kust liggen Whitby, een sfeervol stadje met uitzicht op de beroemde kliftoppen van Whitby Abbey en de tijdloze kustdorpen Staithes en Robin Hood’s Bay, met kleurrijke huisjes, vissersboten en een haven. Ga landinwaarts naar het typische marktstadje Helmsley en dorpen als Hutton-le-Hole, waar je kunt winkelen en een 

	Proef de North York Moors  
	Proef de North York Moors  
	In de North York Moors vind je seizoensgebonden producten van lokale oorsprong, geteeld door toegewijde telers en verwerkt tot overheerlijke gerechten door gepassioneerde producenten. Je ontdekt verleidelijk eten in de beste delicatessenwinkels, boerderijwinkels en pubs, van verse kreeften en krabben tot lokale brouwerijen en heidehoning uit de heidevelden. Breng tijd door met gepassioneerde lokale producenten of verbeter jouw vaardigheden in een van de uitstekende kookscholen.
	Voor meer informatie over 
	Voor meer informatie over 
	Voor meer informatie over 
	gepassioneerde producenten, de 
	meest smakelijke culinaire ervaringen 
	en verleidelijke locaties om te 
	genieten van eten en drinken. 



	Figure
	Wij geven je graag 
	Wij geven je graag 
	Wij geven je graag 
	 
	meer suggesties 
	en gegevens over 
	leveranciers. Je vindt ze 
	in de North York Moors 
	Supplier Directory. 
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	North York Moors
	North York Moors
	North York Moors

	VOORBEELDROUTES
	VOORBEELDROUTES


	De North York Moors zijn vanuit Europa gemakkelijk te bereiken met veerboot of trein, en liggen op slechts een kort autoritje van de historische stad York.
	De North York Moors zijn vanuit Europa gemakkelijk te bereiken met veerboot of trein, en liggen op slechts een kort autoritje van de historische stad York.
	Geniet van het spectaculaire landschap van het North York Moors National Park en ontdek de eeuwenlange geschiedenis en het erfgoed van Engeland. Bezoek de ruïnes van abdijen en antieke stenen kruizen, leer verhalen over smokkelaars en ontdekkingsreizigers, en bewonder statige landhuizen en prachtige tuinen.
	Het maakt niet uit of je ons bezoekt met de auto, te voet of op een fiets. Hier wachten kleurrijke heidevelden, een kustlijn uit het Jura-tijdperk met eindeloze zandstranden,  glooiende dalen onder heldere sterrenhemels en charmante marktstadjes en dorpen om ontdekt te worden.
	Bezoek kunstenaars in hun atelier, geniet van het lokale eten en drinken en bezoek een (of meerdere.. ) van onze gezellige pubs.

	Welkom in de North York Moors – 
	Welkom in de North York Moors – 
	Welkom in de North York Moors – 
	 
	waar rust en schoonheid je welkom heten

	We bieden een keuze uit voorbeeldroutes, van drie tot zeven 
	We bieden een keuze uit voorbeeldroutes, van drie tot zeven 
	dagen. Deze zijn na marktonderzoek  ontwikkeld als de perfecte 
	korte vakantie, waarbij we duidelijk de klant voor ogen hielden; 
	‘ontdekkingsreizigers’ uit Europa van 45 jaar en ouder die in een 
	ontspannen tempo de cultuur en het erfgoed van een nieuwe 
	bestemming in Engeland willen ervaren. We willen ze laten 
	genieten van het prachtige North York Moors National Park en de 
	schitterende kustlijn, waarbij rekening is gehouden met vrije tijd 
	voor de ‘must-sees’ van het gebied en de mogelijkheid om kennis 
	te maken met de plaatselijke cultuur.

	Enkele voorbeeldroutes:
	   Hoogtepunten van de North York Moors (3 dagen)
	   Kust en platteland (5 dagen)
	   Erfgoed en geschiedenis (5 dagen)
	   Loop door de geschiedenis (5 dagen)
	   York en de North York Moors (7 dagen) 
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	Images
	Hoogtepunten van
	Hoogtepunten van
	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.
	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.
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	Figure
	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.
	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.

	WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS – WAAR RUST EN SCHOONHEID JE WELKOM HETEN.
	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 koetsi
	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.  
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	DAG 2: North Yorkshire Moors Railway
	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.
	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 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 teru
	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.

	Figure
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	DAG 3: Falling Foss en Robin Hood’s Bay
	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. 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.
	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).

	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.
	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 inbegrepen.
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	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 ‘must-sees’ te bekijken en om kennis te maken met de plaatselijke
	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 ‘must-sees’ te bekijken en om kennis te maken met de plaatselijke
	In de reisvoorbeelden kunnen alle bouwstenen die vetgedrukt zijn, van tevoren worden geboekt, alle andere bouwstenen zijn of gratis of kunnen terplekke worden betaald.

	Figure
	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.
	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
	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.

	Figure
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	DAG 3: Whitby & Staithes
	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 kijk
	De route van 27 kilometer terug naar de B&B voert door het North York Moors National Park en duurt een half uur.

	Figure
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	DAG 4: Robin Hood’s Bay 
	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 
	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’
	DAG 5: Erfgoed ‘must-sees’
	Vandaag beslis je zelf of je, voor je weer naar huis gaat, een of twee van erfgoed ‘must-
	Vandaag beslis je zelf of je, voor je weer naar huis gaat, een of twee van erfgoed ‘must-
	sees’ 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 spirituele, commerciële en romantische geschiedenis. In het museum vind je nooit eerder vertoonde kunstvoorwerpen, waaronder Middeleeuwse steengravures, schaakstukken en gouden munten.
	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.

	Story
	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.
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	ERFGOED
	ERFGOED


	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.
	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.

	Figure
	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.
	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
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	DAG 2: Castle Howard
	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:  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.
	Helmsley 
	Helmsley 
	Walled Garden


	Lunch onder wijnranken in het  voor je van Helmsley naar de ruïnes van Rievaulx Abbey loopt, de route is onderdeel van de Cleveland Way National Trail.
	Vinehouse 
	Vinehouse 
	Café


	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.

	Figure
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	DAG 4: Hutton-le-Hole en Rosedale
	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.
	Struin rond door het dorp en zie ambachtslieden aan het werk in de Hutton-le-Hole Craft Workshops, en koop handgemaakte chocolaatjes in de  .
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	Chocolate Factory


	INSIDER’S TIP: Een lesje Engelse geschiedenis 
	 

	Op een paar kilometer van Hutton-le-Hole is de parochiekerk St Mary’s Church in Lastingham vooral bekend om 11e-eeuwse crypte. 
	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.
	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  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.  
	Stephen Gillies and Kate Jones
	Stephen Gillies and Kate Jones



	DAG 5: North York Moors ‘must-sees’
	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  kun je een fiets huren, maar wandelen kan ook, de routes zijn uitstekend aangegeven. 
	Sutton Bank Bikes
	Sutton Bank Bikes


	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.
	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.
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	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 vo
	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 vo
	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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	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. 
	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.
	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 2: Cleveland Way – Robin Hood’s Bay naar Whitby
	 

	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.
	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.
	DAG 3: het dorp Staithes en een wandeling rond Port Mulgrave
	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 tr
	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
	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.
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	DAG 5: Must-sees
	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
	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.
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	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 
	Tijden en data kunnen veranderen, dus 
	neem altijd contact op met de leveranciers.
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	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 h
	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 h
	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. 
	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
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	WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS - WAAR RUST EN SCHOONHEID OP JE WACHTEN.
	WELKOM IN DE NORTH YORK MOORS - WAAR RUST EN SCHOONHEID OP JE WACHTEN.
	 

	DAG 1: Aankomst in de stad York
	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 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 

	DAG 2: York verder ontdekken
	DAG 2: York verder ontdekken
	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 must-sees, tippen we je hierbij met onze aanbevelingen:
	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.
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	DAG 3: North Yorkshire Moors Railway
	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 Foss-watervallen 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
	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 
	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.

	Figure
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	DAG 6: Hutton-le-Hole en Rosedale 
	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 uitzi
	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 Groot-Brittannië’s hoofdstad van de taarten! Vanaf Robin Hood’s Bay is een schilderachtige rit van 45 minuten naar je accommodatie.

	Figure
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	DAG 7: Erfgoed ‘Must Sees’
	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:
	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 tr
	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 
	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 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.
	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. 

	Figure
	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.
	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.
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	Wandelgebied
	Wandelgebied
	Wandelgebied

	BIJ UITSTEK
	BIJ UITSTEK


	Engeland biedt geweldige 
	Engeland biedt geweldige 
	Engeland biedt geweldige 
	wandelmogelijkheden; 
	de landschappen zijn 
	afwisselend, de routes hebben 
	goede bewegwijzering 
	en wandelen in Engeland 
	betekent wandelen door de 
	geschiedenis. Kunstenaars 
	en schrijvers worden al sinds 
	eeuwen geïnspireerd door het 
	erfgoed, de gebouwen en de 
	natuur van onze landschappen. 

	Veel van de wandelingen 
	Veel van de wandelingen 
	gaan door interessante 
	dorpen en steden, waar 
	je een ruime keuze aan 
	accommodatiemogelijkheden 
	vindt.

	En na alle frisse lucht is het 
	En na alle frisse lucht is het 
	natuurlijk heerlijk bijkomen 
	met een maaltijd en een 
	welverdiende pint in een 
	gezellige Engelse herberg.

	De North York Moors hebben alles in huis voor een fantastische wandelvakantie in Engeland en zijn vanuit Europa gemakkelijk te bereiken met veerdienst of trein. De regio ligt op een kort ritje van de historische stad York.
	Het landschap van het North York Moors National Park is gevormd door de eeuwenlange geschiedenis; uit rustige valleien verrijzen abdijruïnes en oude monnikspaden zigzaggen over de heidelandschappen, waar antieke stenen kruizen en grensstenen nooit ver weg zijn. Hier draait wandelen om de weidse luchten en om de kans om dieren van dichtbij in het wild te zien. Ga al wandelend op ontdekkingstocht; kleurrijke heidevelden, de kustlijn uit het Jura-tijdperk met de eindeloze zandstranden, glooiende dalen onder he
	Je gasten zullen zich welkom voelen in de plaatselijke herberg, in hun B&B of in het huisje waar ze zelf kunnen koken; ze genieten van het heerlijke lokale eten en drinken en bezoeken een of meer van de vele gezellige pubs.
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	Wandelmogelijkheden
	Wandelmogelijkheden
	Ons wandelaanbod is er zowel voor de langeafstandswandelaar als voor de enthousiaste dagwandelaar. Er zijn gemakkelijke routes met geschiedenis als thema, en wandelingen over het strand, door weilanden of door bossen. In de North York Moors hechten we er veel waarde aan dat er ook wandelingen zijn - meestal wat korter - die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en scootmobiles. 
	Afstandswandelen – het aanbod voor langeafstandswandelaars is groot, met speciale trails en routes.
	De grootste wandeluitdaging in het park is zonder meer de , van 175 kilometer; van de marktplaats Helmsley, in het hart van de North York Moors, naar de kust, waar de route verder voert over de kliffen van de kustlijn. Wandelaars worden met elke bocht getrakteerd op eindeloze vergezichten; van traditionele vissersdorpen tot beschutte baaien, waarbij ook bijzondere vogels, zoals aalscholvers, jan-van-gents en andere zeevogels, niet ontbreken. 
	Cleveland Way 
	Cleveland Way 
	National Trail


	Alle nationale routes zijn goed onderhouden en duidelijk gemarkeerd met het eikel-symbool. 
	Elk jaar lopen duizenden mensen de legendarische Coast to Coast route van Cumbria naar de North York Moors. Deze lange wandelroute van 308 kilometer gaat van de ene kust van Engeland naar de andere en werd bedacht door de Britse hiker en schrijver Alfred Wainwright, bekend van de Lake District-gidsen.
	Het pad begint aan de Ierse Zee en gaat door drie nationale parken; het Lake District, de Yorkshire Dales en de North York Moors, om te eindigen aan de Noordzee bij het fraaie oude vissersdorp Robin Hood’s Bay. Waarom zou je niet wat dagen vastknopen aan je vakantie om deze uitdaging aan te gaan?
	Andere voorbeelden van langeafstandswandelingen in de North York Moors zijn:
	   Esk Valley Walk – 60km
	   Tabular Hills Walk – 77km
	   St Hilda’s Way – 69km
	Meer info over langeafstandswandelingen in de North York Moors vind je op 
	long 
	long 
	distance walks


	Dagwandelingen – het aanbod van dagwandelingen kent een groot aantal kortere routes die delen vormen van de Cleveland Way en die hetzelfde begin –en eindpunt hebben. Daarnaast zijn er , wandelingen die in afstand variëren tussen de vijf en elf kilometer en die het mooiste van het platteland laten zien. Vaak is het mogelijk om, met dezelfde accommodatie als uitvalsbasis, meerdere dagwandelingen te maken.
	six 
	six 
	classic walks


	We helpen je graag met suggesties om zelf je eigen reis – en wandelschema samen te stellen.
	Rustige wandelingen door de geschiedenis – onze vijfdaagse voorbeeldroute ‘Wandelen door de geschiedenis’ biedt een actieve manier om kennis te maken met het erfgoed van de North York Moors; met onderweg suggesties voor de ‘must-sees’ en de verborgen juweeltjes.
	Mochten jouw klanten met een gids op pad willen gaan, dan zijn er verschillende aanbieders die niet alleen de route plannen en gidsen, maar die ook graag hun kennis delen van het wildlife, de geschiedenis, de mythen, legendes en folklore of het foerageren.
	Wandelen en welzijn – wandelen en mindfulness gaan hand in hand en zijn tijdens en na de lock-down een probaat opbeurend middel. Er zijn operators die, met inachtneming van social distance, verschillende wellbeing wandelingen aanbieden, van mindfulness –en boswandelingen tot Nordic walking. Meer info is voorhanden.
	Hulpbronnen
	Als je liever zelf wandelroutes samenstelt, dan zijn er specialisten en bagagevervoerders die je kunnen helpen, je vindt ze in de North York Moors Supplier Directory. Bij het samenstellen van een route is de  handig, hij wordt dagelijks bijgehouden. Wil je werken met een ground handler, dan zijn er verschillende plaatselijke en landelijke aanbieders die je kunnen helpen. Verdere details zijn beschikbaar.
	Rights of Way 
	Rights of Way 
	mapping tool



	Figure

	Article 33e汲潵瑥猠獡浥湳瑥汴Ⱐ摡渠穩橮爠獰散楡汩獴敮渠扡条来癥牶潥牤敲猠摩攠橥畮湥渠桥汰敮Ⱐ橥⁶楮摴⁺攠楮攠乯牴栠奯牫⁍潯牳⁓異灬楥爠䑩牥捴潲礮⁂楪整慭敮獴敬汥渠癡渠敥渠牯畴攠楳攠慮摩本楪⁷潲摴慧敬楪歳楪来桯畤敮⸠坩氠橥⁷敲步渠浥琠敥渠杲潵湤慮摬敲Ⱐ摡渠穩橮爠癥牳捨楬汥湤攠灬慡瑳敬楪步渠污湤敬楪步慮扩敤敲猠摩攠橥畮湥渠桥汰敮⸠噥牤敲攠摥瑡楬猠穩橮敳捨楫扡慲⸀渠慮摥牥⁺敥癯来汳Ⱐ湩整湴扲敫敮⸠-瑩橤灥牫整攠敩湤敬潺攠穡湤獴牡湤敮Ⱐ杬潯楥湤攠摡汥渠潮摥爠桥
	Figure
	Figure
	Walking Friendly
	Walking Friendly
	Walking Friendly is een initiatief van een aantal bedrijven dat het voor jou makkelijker maakt om aanbieders te vinden die jouw wandelklanten welkom heten. Met hen kun je ook nieuwe producten samenstellen. Accommodatie aanbieders bieden bijvoorbeeld schoenpoetskits, opslagruimten en de mogelijkheid om je kleren te drogen. Ze hebben plattegronden en gidsen die je kunt lenen, ze weten de beste routes en hebben geweldige insider tips. Food and drink is een belangrijk onderdeel van de wandelvakantie en dan is h


	Article 34 楮楴楡瑩敦⁶慮敮慮瑡氠扥摲楪癥渠摡琠桥琠癯潲潵慫步汩橫敲慡歴洠慡湢楥摥牳⁴攠癩湤敮楥潵眠睡湤敬歬慮瑥渠睥汫潭整敮⸠䵥琠桥渠歵渠橥潫楥畷攠灲潤畣瑥渠獡浥湳瑥汬敮⸠䅣捯浭潤慴楥慮扩敤敲猠扩敤敮楪癯潲扥敬搠獣桯敮灯整獫楴猬灳污杲畩浴敮渠摥潧敬楪歨敩搠潭攠歬敲敮⁴攠摲潧敮⸠婥敢扥渠灬慴瑥杲潮摥渠敮楤獥渠摩攠橥畮琠汥湥測⁺攠睥瑥渠摥敳瑥潵瑥猠敮敢扥渠来睥汤楧攠楮獩摥爠瑩灳⸠䙯潤湤物湫猠敥渠扥污湧物橫湤敲摥敬⁶慮攠睡湤敬癡歡湴楥渠摡渠楳
	De verborgen 
	De verborgen 
	De verborgen 
	juweeltjes

	VAN DE THE 
	VAN DE THE 
	 
	NORTH YORK 
	 
	MOORS


	De North York Moors zitten vol 
	De North York Moors zitten vol 
	De North York Moors zitten vol 
	verborgen juweeltjes – unieke 
	plekken, die buiten de gebaande 
	paden liggen en die erom 
	smeken ontdekt te worden door 
	nieuwsgierige reizigers.


	Images
	St Mary’s Church Lastingham – een paar kilometer van Hutton-le-Hole
	St Mary’s Church Lastingham – een paar kilometer van Hutton-le-Hole
	 

	De 11e-eeuwse crypte in St Mary’s Church werd gebouwd door de Angelsaksische heilige Saint Cedd op de plek van een klooster uit de zevende eeuw. Saint Cedd was de eerst abt van het klooster en de crypte waar hij wordt herdacht is zeker een bezoek waard. Wanneer je de stenen treden afdaalt, in het schemerige licht van de huidige kerk, voel je, tussen de antieke kruizen en gebeeldhouwde zuilen, de geschiedenis om je heen.
	In 1078 kreeg Stephen, de abt van de nabijgelegen Whitby Abbey, toestemming van Willem de Veroveraar om het klooster van Lastingham te restaureren. Hoewel de abdij van Stephen nooit is afgemaakt, werd zijn vroege werk de basis van de huidige kerk en geldt het als een van de meest indrukwekkende voorbeelden van vroege Normandische architectuur.
	Ga daarna over de weg naar The Blacksmith’s Arms, een typisch Engelse dorpspub.
	Een geheime waterval – dichtbij het dorp Goathland
	Vanuit het dorp Goathland (waar je met een ouwerwetse stoomtrein aankomt) kun je een wandeling maken van vijf kilometer waarbij je langs de watervallen van Mallyan Spout en Thomason Foss komt. Het pad voert vanuit het dorp door een bebost ravijn waarna je al snel de waterspetters op je gezicht voelt. Het pad gaat dan verder door de beboste vallei naar het gehucht Beck Hole om de prachtige waterval van Thomason Foss uit te komen. Je passeert een van meest eigenzinnige pubs van Engeland, de Birch Hall Inn.
	De wandeling terug naar Goathland volgt daarna de oude spoorlijn. Een pdf van de route is beschikbaar.
	Het kruis van Young Ralph – langs de weg op de Blakey Ridge  
	In de North York Moors vind je honderden antieke stenen kruizen en oude grensstenen, waarvan de bekendste waarschijnlijk het Young Ralph’s Cross is. Toen de nonnen van het cisterciënzerklooster van Rosedale over de heidevelden moesten reizen, was Ralph hun gids. Tegenwoordig is het kruis dat zijn naam draagt bij iedereen bekend; je vindt het gemakkelijk op de weg over Blakey Ridge en het uitzicht over de North York Moors is fenomenaal. Volg de weg en je komt uit bij de iconische Lion Inn, een gezellige pub,
	Old St Stephen’s Church, Fylingdales – boven het dorp Robin Hood’s Bay
	Deze niet meer gebruikte kerk uit 1821 is van buiten net zo interessant als van binnen. De visserskerk vind je hoog boven de baai en de rijen grafstenen om de kerk klampen zich vast aan de steile helling. Ze herinneren aan het tragische lot van de zeevarende families. Binnen domineert de preekstoel van drie verdiepingen de kerk. Ga op een bank zitten en probeer je voor te stellen hoe iedereen probeerde warm te blijven in de koude kerk terwijl ze luisterden naar de preek en dachten aan iedereen die was uitge
	In Robin Hood’s Bay kun je heerlijk fish and chips eten en voor een pint ale met uitzicht ga je het beste naar het Bay Hotel.
	Lealholm Stepping Stones – halverwege de Esk Valley Railway 
	Het fraaie dorp Lealholm, aan de oevers van de rivier de Esk, ontstond rond een rivierovergang en ook vandaag kun je, naast de oude brug, over stapstenen de andere kant van de rivier bereiken. Je zult het vaker zien; de stapstenen en bruggen van Lealholm, Glaisdale en Egton Bridge zijn belangrijke kruispunten en worden al eeuwenlang gebruikt door handelaren en reizigers.
	Als je bent uitgewandeld over de oude paden, stop dan bij de 18e-eeuwse Board Inn in Lealholm om te genieten een pubmaal van streekgerechten met een goed glas bier of cider. (Je kunt hier zelfs met de trein komen met de Esk Valley Railway vanuit Whitby of Grosmost). Een pdf van de route is beschikbaar.
	Hayburn Wyke – langs de kust ten zuiden van Robin Hood’s Bay
	Ontdek een van de parels langs de kust van de North York Moors, de beboste vallei van Hayburn Wyke die zich uitstrekt tot een prachtige rotsachtige inham met twee watervallen en gigantische rotsblokken. Er is een wandeling van vier kilometer door de natuur waarbij je langs Hayburn Wyke komt, de route is onderdeel van de Cleveland Way National Trail. Geniet van het geluid van de vogels als je door de woodlands loopt en met een beetje geluk zie je grijze zeehonden. De hike begint en eindigt bij de 18e-eeuwse 
	Een pdf van de route is beschikbaar.
	De muurschilderingen in de Pickering Church – in het marktplaatsje Pickering
	Pickering, waar de North Yorkshire Moors Railway begint, is een aantrekkelijke marktplaats en ideaal als uitvalsbasis om het North York Moors National Park te ontdekken. Wie geïnteresseerd is in geschiedenis mag de Sint-Pieters-en-Sint-Pauluskerk niet overslaan. De schilderijen, die meer dan 500 jaar oud zijn, zijn pas in de 19e-eeuw herontdekt. Ze vertellen de verhalen van de heiligen uit Engeland, die dwars door Europa trokken tot aan de oostelijke oevers van de Middellandse Zee, het bewijs hoe zeer het r
	Falling Foss – landinwaarts vanaf Robin Hood’s Bay  
	Voor een magische boswandeling is een route uitgezet van 3.2 kilometer die voert langs een idyllische theetuin, een kluizenarij en de negen meter hoge Falling Foss-waterval, voordat je langs de kabbelende May Beck-beek weer terugkeert bij het beginpunt. Deze wandeling is op zijn mooist in het voorjaar of in de herfst, wanneer de kleuren van het bos op hun allermooist zijn. Maak zeker een stop bij de betoverende Falling Foss Tea Garden bij het boshuisje van Midge Hall. In de achtertuin van dit huisje van de 
	Een pdf van de route is beschikbaar
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	Castle Howard 
	Castle Howard 
	 , in de Howardian Hills Area of Outstanding Natural Beauty, is een van de fraaiste historische landgoederen in Groot-Brittannië – als je aan komt rijden over de lange glooiende oprit, door de eindeloze tuinen, ben je gelijk diep onder de indruk.
	Castle Howard
	Castle Howard


	Castle Howard werd meer dan driehonderd jaar geleden gebouwd door Sir John Vanbrugh en wordt nog altijd bewoond door de familie Howard. Het landgoed, waarvan naast de architectuur ook de inrichting verbluffend is, kan worden bezocht. Het is een unieke kans om ook de wereldberoemde verzamelingen van de familie Howard te zien.
	Het landgoed wordt omringd door een park van 1000 hectare met weidse vergezichten, terrassen aan het meer tussen de bossen en tempels en tuinen die zijn aangelegd in verschillende stijlen, waaronder een 18e-eeuwse ommuurde tuin. Daar bloeit de unieke verzameling rozen, waarvan de geuren en kleuren de zomer tot leven brengen. In de siergroentetuin vind je naast erwten ook andere traditionele Engelse tuingewassen en in het  op het landgoed, groeien bomen uit de hele wereld.  
	Yorkshire Arboretum
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	Marktstad Helmsley 
	Helmsley, dat onder de ruïnes van het 900 jaar oude Kasteel van Helmsley ligt, is een typisch Engelse marktplaats aan de oevers van de rivier de Rye. Door de eeuwen heen veranderde het kasteel vaak van functie; van een machtig middeleeuws fort tot een luxueus Tudor herenhuis, en van een vesting in de Engelse Burgeroorlog tot een romantische, Victoriaanse ruïne. 
	Naast het kasteel ligt , de eigen ‘geheime tuin’ van North York Moors, waar je kunt wandelen door een ommuurde tuin van vijf hectare - een oase van rust, vol heerlijke geuren en kleuren. Het   is een fijne plek om te lunchen onder wijnstokken vol druiven, voor je verder wandelt over de route van Helmsley naar de abdijruïnes van Rievaulx. Het pad is onderdeel van de Cleveland Way National Trail.
	Helmsley Walled 
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	Garden

	Vinehouse Café
	Vinehouse Café


	De abdij van Rielvaulx
	‘Alles is vredig, alles is sereen, een heerlijke vrijheid, ver weg van het wereldse tumult’. Zo werd  omschreven door Aeldred, de heilige 12e-eeuwse abt van het klooster. 
	Rievaulx Abbey
	Rievaulx Abbey


	Deze indrukwekkende ruïnes, in een rustige vallei van de North York Moors, weerspiegelen de bijna duizend jaar romantische geschiedenis van het klooster, sinds de oprichting in 1130.
	Met een audiotour leer je meer over de lange geschiedenis van de abdij, van een vreedzame gemeenschap van monniken tot de onderdrukking door Hendrik VIII, en tot het in stand houden van de romantische ruïne in de 17e-eeuw, als inspiratiebron van kunstenaars en schrijvers. In het museum vind je nooit eerder vertoonde kunstvoorwerpen, waaronder middeleeuwse steengravures, schaakstukken en gouden munten. 
	Whitby 
	, onder de klifruïnes van Whitby Abbey, is een gezellige kustplaats met een levendige haven en zandstranden waar unieke winkeltjes in kinderkopstraten zich aaneenrijgen. Hier leerde Captain Cook in de 18e eeuw zijn vak en met de aanleg van de spoorweg in de 19e eeuw groeide Whitby uit tot verkeersknooppunt. De  biedt je de mogelijkheid om terug te reizen naar deze tijd.
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	North Yorkshire Moors Railway
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	Klim de trap met de beroemde ‘199 steps’, om vanuit de stad de ruïnes van , te bereiken. In de ultramoderne tentoonstelling kom je niet alleen meer te weten over de 3000 jaar geschiedenis, maar ook hoe de stad schrijver Bram Stoker inspireerde tot het schrijven van zijn beroemde roman ‘Dracula’. Bezoek ook het  , waar je ziet hoe alle beroemde schepen van Captain Cook in Whitby werden gebouwd.
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	En natuurlijk is je reis niet compleet zonder een keer heerlijke fish and chips te hebben gegeten!
	North Yorkshire Moors Railway 
	De , is een legendarische stoomtrein die met een route van 24 mijl van de oude marktplaats Pickering naar de kustplaats  rijdt, over eindeloze heidelandschappen. 
	North Yorkshire Moors Railway
	North Yorkshire Moors Railway
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	Whitby


	Reis in stijl, in fantastisch gerestaureerde rijtuigen die worden voortgetrokken door stoom –of diesellocomotieven, en geniet van het reizen zoals ze dat vroeger deden. 
	Onderweg wordt gestopt bij  , dat gebruikt is als Hogsmeade Station in de oorspronkelijk Harry Potter-film, en waar je op het perron de theesalon kunt bezoeken die gehuisvest is in een goederenloods uit 1922. Een andere stop is , met historische locomotiefloodsen, die met behulp van vrijwilligers prachtig zijn gerestaureerd tot hoe ze er uitzagen in 1952.
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	Hutton-le-Hole 
	Hutton-le-Hole is een van de meest pittoreske dorpjes van de North York Moors. Dwars door het dorp stroomt een heldere beek door weilanden waar schapen grazen. In Hutton-le-Hole is het fraaie openlucht  dat met twintig gebouwen het verhaal vertelt van het lokale leven door de eeuwen heen. Van een rond huis uit de ijzertijd en een 19e-eeuws cottage met rieten dak, tot een dorpswinkel uit het midden van de vorige eeuw.
	Ryedale Folk Museum
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	Dwaal door het dorp en zie ambachtslieden aan het werk in de Hutton-le-Hole Craft Workshops, proef de heerlijke handgemaakte chocolaatjes uit de en geniet van een pint lokaal gebrouwen bier met uitzicht op de grazende schapen.
	 
	Chocolate Factory


	Robin Hood’s Bay 
	Laat je auto achter op de parkeerplaats boven het dorp en geniet van het weidse uitzicht voor je omlaag loopt over kinderkopstraatjes met 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 , een klein museum vol kunstvoorwerpen en verhalen, leer je meer over deze smokkeltijden. 
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	En 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.
	Sutton Bank 
	Bij  huur je een fiets (of een e-bike!) om ‘on top of the world’ optimaal te genieten van de panorama’s vanaf Sutton Bank. Het uitzicht op Hood Hill en Gormire Lake, een van de twee natuurlijke meren in het North York Moors National Park, geldt als “England’s Finest”. Een frisse neus haal je op het klifpad van 5.5 kilometer dat naar Kilburn White Horse leidt, waar turf zo is afgestoken dat een enorme afbeelding van een paard is gecreëerd.
	Sutton Bank Bikes
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	Helemaal spectaculair wordt het uitzicht vanuit een zweefvliegtuig; de  biedt niet alleen vluchten, je kunt ook zelf onder begeleiding van een piloot vliegen.
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