
TUSSEN DE MOORS EN DE DALES

Vanaf 3 dagen met YORKSHIRE

❋

PROGRAMMAVOORBEELD

NORTH-YORKSHIRE
ROUND TOUR

Dag 1: HEENREIS
Overtocht Zeebrugge - Hull met 
P&O Ferries. Uitgebreid avondmaal 
in het buffetrestaurant aan boord 
en overnachting in comfortcabines.

Dag 2: HULL - WHITBY EN/OF 
MALTON - YORK 
Na de ontscheping in Hull rijden 
we onmiddellijk noordwaarts, via 
de beroemde badplaats 
Scarborough, dat een bezoekje 
waard is, naar het schilderachtig 
stadje Whitby, befaamd door 
Captain Cook en de Dracula 
auteur Bram Stoker. 
Een ‘Town Trail’ die start op de 
West Cliff en eindigt aan de 
imposante historische abdijruïne 
geeft een duidelijk overzicht van 

Dag 3: YORK
Een bezoek aan de hoofdstad van 
het Noorden starten we met een 
verkennende wandeling over de 
oude stadswallen van York met 
onderweg een bezoek aan Clifford’s 
Tower en de York Minster. Na de 
lunch bezoeken we het National 
Railway Museum, Castle Museum, 
het Jorvik (viking) Centre of de York 
Dungeon, waarna nog tijd zal 
overblijven om de shops in de 
straatjes van dit middeleeuws stadje 
te ontdekken.

Dag 4: YORK - LEEDS – HULL
We laten een paar opties open.
’s Morgens kunnen we naar Leeds 
voor een bezoek aan de 
schitterende Royal Armouries en/of 
het voor jongeren heel interessante 
Medical Museum. En in de vroege 
namiddag kan er dan nog een 
wandeling af in het verkeersvrije 
centrum met het schilderachtige 

dit oude havenstadje. 
Op terugweg naar York doen we 
Robin Hood’s Bay aan, een oud 
smokkelaarsnest aan de flanken 
der klippen. 
Tijdens een strandwandeling kan 
je nog fossiele schelpen vinden. 
Je kan ook rechtstreeks van Hull 
richting Malton om eerst een 
bezoek te brengen aan het 
roemrijke en indrukwekkende 
Castle Howard, met een uniek 
interieur en de prachtige tuinen.
Rond de middag een bezoek aan 
`Eden War Camp’, een levensechte 
en bekroonde tentoonstelling over 
het leven tijdens WOII. 
We lunchen er eerst in de Officer’s 
Mess. In de vooravond rijden we 
naar York en verblijven bij 
gastgezinnen, in de jeugdherberg 
of in een hotel. 
We kunnen ook opteren voor een 
verblijf in Scarborough, Boggle 
Hole of Withby.

Victoriaans shopping center. Voor 
de technische geesten zijn er 
richting Leeds heel wat 
alternatieven. In Wakefield, ligt 
het zeer leerrijke National Coal 
Mining Museum, waar je 
eveneens in de diepe schachten 
kunt afdalen. En in het nabije 
Bradford heb je dan het National 
Media Museum, met z’n 5 niveaus 
en imax-cinemazalen, een 
indrukwekkend museum. We 
moeten tijdig naar Hull terugrijden 
voor onze ferry naar Zeebrugge, 
maar het kan ook naar Rotterdam 
zodat je slechts twee uur later 
hoeft in te schepen.
 
Dag 5: TERUGREIS
Na een goede nachtrust genieten 
we op het einde van deze 
behouden vaart nog van een 
uitgebreid buffetontbijt vooraleer 
te ontschepen in Zeebrugge of 
Rotterdam.


