8-daagse busreis naar Yorkshire
zondag 26 augustus t/m zondag 2 september 2018
Zondag 26 augustus: Vertrek
Wij vertrekken om 0700u vanuit Veldhoven richting Calais voor de overtocht naar Dover.
Na de ontscheping vervolgen we de reis naar het hotel voor het diner en de overnachting.
Maandag 27 augustus: Via Peak District naar Bradford
Vandaag rijden we naar het Peak District. We brengen een bezoek aan Haddon Hall, in Bakewell. Het is één van de
best bewaarde middeleeuwse landhuizen in Engeland met een terrastuin en ligt prachtig aan de rivier de Wye. Het is
een populaire locatie om films op te nemen en werd onder andere
gebruikt voor de films Pride and Prejudice en Jane Eyre. Vervolgens
rijden we verder door het indrukwekkende Peak District. De afwisseling
van landschappen maakt het gebied zo speciaal. Van afgelegen
heuveltoppen tot schitterende rivieren, van rotsachtige bergkammen tot
open heidevelden, we vinden het allemaal in het Peak District. Via
Castleton, bekend om het Peveril kasteel op de toppen van een klif,
rijden wij richting het hotel in Bradford.
Dinsdag 28 augustus: Studley Royal en York
We rijden door het zuidelijk deel van het Yorkshire National Park waar de
tv-serie rond James Herriot werd opgenomen. Het is een heuvelachtig
gebied met talloze beekjes en groene valleien. We brengen een bezoek
aan Studley Royal Park, een prachtig landschapspark met een
spectaculaire watertuin, dat ontwikkeld is rond één van de grootste
kloosterruïnes van Engeland, de Fountains Abbey. Het park en de ruïne
staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. ’s Middags bezoeken we
York. Deze schitterende stad is een bezoek meer dan waard. Blikvanger
van de stad is de imposante Minster, één van de grootste middeleeuwse
kathedralen van Noord-Europa en vooral beroemd vanwege haar gebrandschilderde ramen. In het ommuurde
stadscentrum vindt u schilderachtige straatjes, musea en pubs. Daarnaast is York een populaire winkelbestemming.
Woensdag 29 augustus: Lake District
We maken een prachtige dagtocht naar het Nationaal Park Lake District.
Het gebied bestaat uit 16 langgerekte meren omgeven door ruige bergen
en beboste valleien die worden afgewisseld met pittoreske dorpjes als
Ambleside, Bowness en Windermere. Geniet van de mooie uitzichten
tijdens de rondrit. We maken een boottocht op Lake Windermere, in het
hart van Lake District. De streek is erg geliefd bij kunstenaars. Beatrix
Potter schreef hier de bekende kinderboeken over Peter Rabbitt en zijn
familie
Donderdag 30 augustus: Liverpool

Geen stad in Engeland spreekt zo tot de verbeelding als het gaat om ‘Working-Class’ dan de havenstad
Liverpool.

De stad staat vooral bekend als de geboorteplaats van The
Beatles en het legendarische stadion Anfield Road met haar even
beroemde bespeler Liverpool FC. We maken een tour door de
stad, langs de belangrijkste Beatles-plekken in de stad, zoals: Pier
head & Beatles Statue, Penny Lane en Strawberry Fields. In de
middag was er gelegenheid voor een bezoek aan het Beatlemuseum of een ‘shopping’tour door het centrum.
Vrijdag 31 augustus: North Yorkshire Moors Railway
We rijden naar Pickering, aan de rand van de North Yorkshire Moors.
Vanuit Pickering doorkruisen we de Yorkshire Moors op een
schitterende manier: Per authentieke stoomtrein van de North York
Moors Historical Railway! U arriveert met de stoomtrein in Grosmont,
waar de chauffeur u opwacht. Vervolgens rijden we naar Whitby. Deze
vissersplaats is schitterend gelegen aan de Noordzee en is
onlosmakelijk verbonden aan de ontdekkingsreiziger James Cook. Na
de hightea rijden we weer terug naar het hotel in Bradford.
Zaterdag 1 september: Vertrek Bradford
Na het ontbijt verlaten we Bradford. We brengen in de ochtend een bezoek aan het nabijgelegen Haworth, een
typisch West Yorkshire dorpje met geplaveide straatjes. Naast de kerk staat de pastorie waar de beroemde zusjes
Brontë hun leven doorbrachten en meesterwerken schreven als Wuthering Heights en Jane Eyre. Het huis is nu een
museum. U kunt het dorpje en het museum op eigen gelegenheid bezoeken. Dit programma is ideaal voor uw laatste
dag in Engeland.
Zondag 2 september: Terugreis
Na het ontbijt vertrekken wij richting Dover voor de oversteek naar Calias.
De reis wordt afgesloten met een diner in Gent.
Om 20.00 uur keren wij terug in Veldhoven.

