
EEN CRUISE NAAR DE HOOFDSTAD VAN HET NOORDEN

Vanaf 3 dagen met YORK

❋

PROGRAMMAVOORBEELD

YORK SHORT BREAK

Dag 1: HEENREIS 
Vertrek vanuit Zeebrugge naar Hull 
met P&O Ferries. Avondmaal in het 
zeer verzorgde buffetrestaurant 
aan boord en overnachting in 
comfortcabines van vier personen 
met eigen douche en toilet.

Dag 2: HULL - YORK 
Na een uitgebreid ontbijtbuffet 
ontschepen we in Hull en rijden 
naar York langs de Humber Bridge. 
We starten de verkennende 
wandeling (Town Trail) door het 
oude York met een bezoek aan 
Clifford’s Tower en de York Minster, 
de grootste middeleeuwse gotische 
kathedraal van Noord-Europa. In 
de namiddag bezoeken we het 
National Railway Museum, dat 200 
jaar sociale en technische 
geschiedenis van de spoorwegen 
schetst. En in de vooravond kan er 

check in bij de ferry terminal wacht 
ons aan boord een uitgebreide 
maaltijd en een aangename cruise 
back home met misschien een 
bezoek aan de boordcinema, de 
winkeltjes, de pianobar of de disco.

Dag 4: TERUGREIS 
Na een goede nachtrust nog een 
smakelijk ontbijt vooraleer te 
ontschepen in Zeebrugge.

b.v. ook nog een ‘York Ghost 
Walk’ op het programma staan. 
Avondmaal in de jeugdherberg of 
bij een gastfamilie (vanaf twee 
nachten). 

Dag 3: YORK - BEVERLEY - 
HULL
’s Morgens kunnen we naar het 
Castle Museum, een der 
populairste musea over het 
alledaagse leven in het Victoriaanse 
Engeland, of het viking verleden 
herbeleven in het prachtige Jorvik 
Centre, maar je kan ook kiezen om 
te griezelen in de York Dungeon. 
Te veel voor een morgen zodat er 
gerust nog een dagje bij kan. Na 
de lunch rest nog tijd voor 
shopping in de pittoreske straatjes 
van het oude York vooraleer naar 
de ferry te Hull terug te rijden. 
Tenzij onderweg nog het 
schilderachtige Beverley op het 
verlangenlijstje staat of een bezoek 
aan The Deep in Hull, een der 
grootste aquaria van Europa. Na de 

MINITRIP YORK 
IN COMBINATIE MET EEN 
BEZOEK AAN ROTTERDAM 
OF AMSTERDAM.

Een cruise naar Hull met P&O 
Ferries. Twee overnachtingen in 
luxe cabines (half pension) aan 
boord van het cruiseschip en een 
ganse dag bezoek aan het 
historische York of Leeds. 
Met P&O Ferries kan men ook 
vertrekken vanuit Rotterdam, 
zodat een voorafgaande 
ontdekking van de stad of een 
bezoek aan Delft mogelijk wordt. 
Bij de terugkeer uit Hull naar 
Europoort kunnen we eerst nog 
naar Amsterdam voor een bezoek 
aan een museum of voor een 
tocht per boot op de kanalen of 
zelfs per waterfiets.


