Autorondreis Yorkshire Dales en het Lake District
8 dagen/7 nachten

(c)Visit Britain, Joe Cornish, Britainonview, Rod Edwards-NWDA, VisitYork.org
Landschappelijk schoon zoals meren en bergen, kastelen, indrukwekkende kustlijnen en grootse nationale
parken, gecombineerd met historische bouwwerken en de middeleeuwse stad York. Deze rondreis biedt u de
kans om wat meer te zien van Engelands meest grandioze landschappen waaronder glooiende heuvels en
weidse dalen, rotsachtige pieken en uitgestrekte veenlanden. Wandelschoenen zijn een essentieel onderdeel
van uw bagage indien u deze streek echt wil ontdekken !
INBEGREPEN: bezoek Alnwick Castle & Gardens, boottocht op Lake Windermere, een reisgids
´Noord-Engeland´ per dossier en een documentatiemap
Dag 1: Hull - York (66 km)
Voor deze reis raden wij de ferry naar Hull aan die ’s ochtends aanmeert zodat u ontspannen uw eerst dag
kan starten. U logeert 2 nachten in York zodat u volop de tijd heeft om deze schitterende stad te verkennen.
Romeinen, Saksen en Noormannen hebben allemaal hun sporen achtergelaten in York, van de grotendeels
intacte stadsmuren die het centrum omsluiten, tot de grootse York Minster kathedraal die de stad domineert.
Dag 2: York
Alleen al wandelend over de smalle geplaveide straatjes en tussen de houten huizen, lijkt het alsof u een
levend museum binnenloopt. Blikvanger van de stad is de York Minster met de grootste verzameling
glas-in-lood ramen van Engeland. Andere bezienswaardigheden zijn Jorvik Viking Centre (waar u alles te
weten kunt komen over de tijd dat York nog in handen was van de vikingen), het kleinste straatje met de
langste naam, York Castle Museum en bijvoorbeeld Stonegate.
Dag 3: York – Windermere (185 km)
Verlaat York en rijdt in westelijke richting naar Harrogate en dan langs de oostgrens van de zuidelijke
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Pennines via Ripon naar het Wensleydale in het Yorkshire Dales National Park. Geniet van de ochtend om
een wandeling te maken door de Yorkshire Dales of een bezoek te brengen aan het Dales Countryside
Museum, de Wensleydale Creamery of The Cat Pottery. Daarna rijdt u via Hawes naar de oostkant van het
Yorkshire Dales National Park. Hawes wordt beschouwd als de hoofdstad van de Upper Wensleydale vallei.
Het is één van de hoogst gelegen marktstadjes in Engeland en beroemd om zijn handgemaakte Wensleydale
kaas. Vervolg van de rit richting Windermere in het Lake District. Overnachting in de regio Lake District.
Dag 4-5: Lake District
Het Lake District is een uitzonderlijk mooie regio waar u veel zoetwatermeren vindt die omgeven zijn door
spectaculaire kale heuvels, oude bossen, bergen, watervallen en beboste valleien, afgewisseld met
pittoreske dorpjes als Ambleside, Windermere en Bowness. Op dag 4 voorzien wij voor u een boottocht op
Lake Windermere met vertrek uit Bowness. Of u nu een enthousiaste buitensporter bent, een fanatieke
zeiler, een liefhebber van flora & fauna, een wandelaar of een bergwandelaar - u zult het hier fantastisch
vinden ! 2 overnachtingen in de in de regio Lake District.
Dag 6: Windermere – Newcastle upon Tyne (185 km)
Vanuit Windermere rijdt u door de Northern Fells and Lakes, het noordelijke deel van het Lake District
National Park, richting Carlisle. Onderweg kan u hier naar hartelust wandelen of een boottocht maken over
bijvoorbeeld Derwent Water. Neem in Carlisle richting Hexham en in Greenhead bezoekt u Hadrian´s Wall.
die de grens met Schotland vormt. Dit werelderfgoed is ongeveer 2,000 jaar geleden gebouwd en doorsnijdt
het noordelijke deel van Groot-Brittannië van kust tot kust. Onderweg naar Hadrian´s Wall ziet u nog enkele
mooie kastelen zoals Naworth Castle en Thirlwall Castle. Overnachting in de omgeving van Newcastle upon
Tyne.
Dag 7: Newcastle - Alnwick - Newcastle (110 km)
Tijd voor een mooie uitstap door Northumberland naar Alnwick. Hier bezoekt u Alnwick castle & gardens,
na Windsor Castle het grootste nog bewoonde kasteel van Engeland. De familie van de 12de hertog van
Northumberland woont er al meer dan 700 jaar. De laatste jaren werd het kasteel heel bekend als inspiratie
en filmlocatie voor Harry Potter´s Zweinstein, maar ook als zomerresidentie in de TV-serie Downton Abbey. U
bezoekt er de rijkelijke appartementen van het kasteel maar ook de zéér mooie tuin. Daar vindt u een houten
pad met touwbruggen dat leidt naar een uitzonderlijk romantische boomhut. Daar in de boomtoppen kan u
genieten van een drankje of een heerlijke maaltijd. Overnachting in de omgeving van Newcastle upon Tyne.
Dag 8: Newcastle upon Tyne – York – Hull (220 km)
Neem ´s morgens zeker een kijkje in de binnenstad van Newcastle voor u terugkeert naar Hull. Aanrader is
de weg door de North Pennines waardoor u door de wilde open heidevelden rijdt, weer een uitzonderlijk
landschap! Onderweg kan u een ommetje maken langs het voormalige prinsdom van Durham. Slenter zeker
even door de slingerende middeleeuwse, geplaveide straatjes die naar de gigantische Normandische
kathedraal leiden. U zal al snel ontdekken waarom Bill Bryson Durham ooit omschreef als ´een perfect klein
stadje´.
Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten naar Hull of vluchten naar Newcastle zie
vervoer
Overzicht Ferries & Eurotunnel
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Accommodatie
Deze autorondreis wordt aangeboden in 3 verschillende accommodaties.
De B&B´s en hotels worden bevestigd bij reservatie.
- Bed & Breakfast: verblijf bij particulieren
- 3* hotels: verblijf in hotels zoals bv Park Inn by Radisson York, York Pavillion Hotel, Kilima Hotel, Ambleside
Salutation Hotel, Cumbria Grand Hotel, Grasmere Red Lion, Jurys Inn Newcastle, Ramada Encore
Newcastle, Whitworth Country Park Hotel of gelijkaardig.
- 4* hotels: verblijf in hotels zoals bv Mercure York Fairfield Manor Hotel, Dean Court Hotel, Burnhall Hotel,
McDonald Leeming House Hotel, Old England Hotel, Hilton Newcastle Gateshead, Radisson Blue Durham of
gelijkaardig

Prijzen per persoon voor de rondreis GBLDBB/GBLDHO3/GBLDHO4
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/yorkshire_dales_en_het_lake_district_-_8_dagen_-_eigen_wagen.html .
Max. 1 kind -3j. gratis, kind 4-12j.: 50%
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte
Inbegrepen: 7 overnachtingen in logement van uw keuze met ontbijt, bezoek Alnwick Castle & Gardens,
boottocht op Lake Windermere, een reisgids ´Noord-Engeland´ per dossier, een documentatiemap, BTW en
bijdrage Garantiefonds Reizen.
Rondreis in B&B
Rondreis in hotels 3*
Rondreis in hotels 4*
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