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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Noord-Engeland, Middeleeuwse flair
Must visit voor de geschiedenisliefhebber
met Durham & York

Volg ons op een reis door de tijd naar de mooiste historische locaties
in Noord-Engeland. Met het imposante Alnwick Castle wacht u de op
een na grootste aristocratische residentie in het koninkrijk en het
filmdecor voor talrijke klassiekers. Durham is magisch en de
havenstad Whitby verwelkomt u met een frisse zeebries. Uw verblijf
wordt bekroond met een bezoek aan de middeleeuwse stad York.

Dag 1 - Heenreis en nachtovertocht naar New
Castle

Vanuit de diverse opstapplaatsen reizen we naar IJmuiden. Onderweg
maken we een tussenstop in Haarlem, waar u enige vrije tijd heeft. In
de vroege avond stapt u aan boord van een moderne DFDS-veerboot
en zet u koers naar de Noord-Engelse stad Newcastle. Neem plaats in
uw comfortabele hut en laat u vervolgens onderdompelen in het
afwisselende leven aan boord. We dineren aan boord en de avond
vliegt voorbij met dans en entertainment.

Dag 2 - Newcastle - Alnwick Castle - Durham

Voordat het schip vroeg in de ochtend de veerhaven van Newcastle
bereikt, kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Na het

5 dagen vanaf
€ 835,- p.p.

Vertrekdata
11 juni 2023 €835

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

Overtocht IJmuiden naar Newcastle

Verblijf in een binnenhut, klein bed

Ontbijt en diner aan boord

Stadswandeling Newcastle o.l.v.
lokale gids

Entree Alnwick Castle

Verblijf 2 nachten in hotel Delta
Hotels by Marriott Durham Royal
County op basis van halfpension
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ontschepen beginnen we de reis met een stadstour in de culturele
metropool Newcastle. Voorbij zijn de dagen van industrie en
steenkool. Tegenwoordig heeft Newcastle 20 kunstgalerijen, 12
theaters en een groot aantal uitstekende musea. De aanblik van de
moderne sculptuur Engel van het Noorden, die moet herinneren aan
het industriële verleden, is indrukwekkend. We laten Newcastle
achter ons en gaan noordwaarts naar het imposante Alnwick Castle,
de zetel van de hertog van Northumberland. Tegen de prachtige
achtergrond van het 700 jaar oude kasteel werden enkele
buitenscènes gefilmd van de nieuwe bewerking van wat
waarschijnlijk de beroemdste leerling van Zweinstein is. Maar ook
klassiekers als Robin Hood en Elizabeth zijn hier ontstaan. Ook de
prachtig ingerichte kamers zijn het bekijken waard. In de vroege
namiddag bereikt u de traditionele universiteitsstad Durham, waar u
de komende twee nachten zult verblijven. Diner in ons hotel. Wat
dacht u van een koele pint in een van de vele gezellige kroegen in de
avond?

Dag 3 - Durham en Crook Hall & Gardens

Na het ontbijt maken we tijdens een stadswandeling kennis met
Durham. Op een heuvel staan het kasteel en de machtige kathedraal
uit de 11e eeuw, die deel uitmaken van het Unesco-werelderfgoed.
Dan rijden we naar wat waarschijnlijk het best bewaarde geheim van
de stad is Crook Hall en tuinen. Keith en Maggie Bell, de eigenaren
van dit idyllische pand, nodigen u uit om de prachtige tuinen met een
Engels thema te bewonderen. In Durham is er nog tijd om langs de
rivier de Wear te wandelen of het Unesco World Heritage Centre te
bezoeken. Diner in ons hotel.

Dag 4 - Durham - Whitby - York - Hull

Na het ontbijt checken we uit en kijken uit naar een dag vol
hoogtepunten. De eerste bestemming is de historische havenstad
Whitby. Veel karakteristieke gebouwen kenmerken het stadsbeeld en
de historische Whitby Abbey troont op een heuvel. Wandel door de
romantische oude stad en geniet van de frisse zeelucht tijdens een
kopje thee. Op uw verdere reis stoppen we in de middeleeuwse stad
York. De torens van de machtige Minster wijzen van verre de weg. We
maken een stadswandeling in York o.l.v. lokale gids. York staat bekend
om de goed bewaarde gebleven ringmuur en de pittoreske straatjes
van het historische centrum. Indien de tijd het toelaat, bezoeken we
York Minster. De York Minster is een middeleeuwse gotische
kathedraal in de Engelse stad York. Het is de tweede grootste
gotische kathedraal van Noord-Europa, na de Dom van Keulen. De
kerk is de zetel van de aartsbisschop van York. ’s Avonds is het tijd om
afscheid te nemen van Engeland. In Hull stapt u aan boord van een
comfortabele ferry die even later koers zet naar Rotterdam. Diner in
het restaurant. En sluit de dag comfortabel af in de lounge.

Stadswandeling in Durham o.l.v.
lokale gids

Durham kathedraal (onder
voorbehoud van wijzigingen)

Crook Hall & Gardens

Stadswandeling in York o.l.v. lokale
gids

York Minster (onder voorbehoud van
wijzigingen)

Overtocht Hull - Rotterdam

Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Dag 5 - Terugreis

Geniet van het ontbijtbuffet aan boord voordat het schip de haven
van bestemming bereikt. Na het aanmeren begint uw reis naar huis.
Na een stop in Gorinchem, rijden we terug naar onze uitstapplaatsen
en komt er een einde aan deze reis.

Hotelinformatie

Delta Hotels by Marriott Durham Royal County****

Het Delta Hotels by Marriott Durham Royal County heeft een centrale
ligging in de historische stad Durham, aan de oevers van de rivier de
Wear en biedt uitzicht op de kathedraal van Durham en Durham
Castle. Elke kamer van Delta Hotels by Marriott Durham Royal County
Hotel beschikt over een flatscreen-tv. De badkamer is voorzien van
bad of douche, toilet. Het hotel beschikt over ook over een bar waar u
kunt genieten van klassieke en moderne cocktails, wijnen, sterke
dranken en frisdranken. Het hotel beschikt over een overdekte
fitnessruimte. Het hotel bevindt zich 21 km van Sunderland en 32 km
van het centrum van Newcastle.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 185,-

Hotel website: https://www.marriott.com/en-us/hotels/ncldd-d...
Hotel adres: Delta Hotels by Marriott Durham Royal County, Old Elvet,
Durham, Verenigd Koninkrijk
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers 25
personen

Andere categorieën hutten met
meerprijs op aanvraag

Voor deze reis heeft u een paspoort
nodig.
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