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Noord-Engeland is door zeven 
luchthavens, twee havens voor 
ferries en ontelbaar veel 
treinstations goed bereikbaar.

Weetje..

Het zal voor u geen geheim meer zijn dat Engeland zo veel meer heeft te bieden dan wereldstad Londen. Maar wat velen 

niet weten is dat Engeland streken herbergt waar de natuur nog ruig en ongerept is en waar geschiedenis en cultuur rijkelijk 

aanwezig zijn. We hebben het over het noorden van Engeland: een regio vol uitersten. 

U kunt er oneindig dwalen door de wonderschone nationale parken met heidevelden, rotsformaties, betoverende meren en  

kilometerslange zandstranden. In steden als Manchester, Liverpool en Newcastle kunt u volop genieten van cultuur, 

amusement, trendy boetiekjes en culinaire hoogtepunten. Noord-Engeland blinkt uit in zijn diversiteit en veelzijdigheid. 

Graag nemen wij u in vogelvlucht mee door deze regio waar talloze verborgen schatten te ontdekken zijn en waar u een warm 

welkom wacht. Het kan niet anders dan dat na het lezen van deze brochure uw nieuwsgierigheid voor het noorden van 

Engeland is gewekt.

Welkom
in Noord-Engeland, een regio vol uitersten 

www.noordengeland.nl
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Het is een prachtige regio met imposante natuur en biedt een 

enorme diversiteit aan moderne steden, historische dorpjes 

en statige kastelen en tuinen. Toch is de bekendheid van de 

regio in Nederland nog niet zo groot.

In deze brochure nemen wij u mee op reis door het noorden 

van Engeland. Wij laten u kennis maken met gevarieerde 

natuur in vijf prachtige nationale parken die zich perfect 

lenen voor memorabele wandel- en fietstochten en andere 

outdoor activiteiten. Vooral de combinatie van natuur en 

stad is zeer verrassend. Steden als Manchester, Liverpool en 

Newcastle zijn tegenwoordig niet meer grauw en industrieel, 

maar hebben zich ontpopt tot ware trendy steden. Zo is 

Liverpool bijvoorbeeld een echte culturele stad geworden 

boordevol goede musea, muziek en bezienswaardigheden. 

Als u in Liverpool bent, mag u niet vergeten de Cavern Club 

te bezoeken, de plek waar de Beatles ooit begonnen. Ook 

Newcastle heeft een ware metamorfose ondergaan en is een 

dynamische moderne stad geworden. Dus bent u op zoek 

naar een bestemming voor uw stedenreis? Kies dan voor 

het noorden van Engeland.

U verveelt zich nooit in Noord-Engeland. In de karakteris-

tieke countryside waar het ene landhuis naast het volgende 

kasteel verrijst en waar authentieke plaatsjes goed bewaard 

zijn gebleven. Ga terug in de tijd en bezoek Hadrian’s Wall, 

deze beroemde Romeinse grensmuur uit het begin van de 

jaartelling is tegenwoordig een niet te missen toeristische 

bezienswaardigheid.

Stap op de ferry of in het vliegtuig, Noord-Engeland is veel 

dichterbij dan u denkt. Lekker comfortabel aan boord bij 

P&O Ferries, die varen van Rotterdam naar Hull. Of mee op 

de ferry van DFDS Seaways tussen IJmuiden en Newcastle. 

Ook is er volop keuze uit legio vliegverbindingen om snel en 

gemakkelijk te reizen. 

Noord-Engeland, ga een stapje verder.

www.noordengeland.nl
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Zullen wij u een goed bewaard geheim verklappen? 

Het beste van Engeland komt niet uit Londen, 

maar uit het noorden. Manchester United, The Beatles, 

The Lake District en Hadrian’s Wall.
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Het Lake District
Het Lake District (of de ‘Lakelands’ zoals het lokaal bekend staat) is een gebied 

van grote schoonheid en is het meest populaire nationale park in Engeland.

Het bekendste beeld van het Lake District zijn de bergtoppen en haar valleien 

die uitkijken over diepe, spiegelende meren. Het Lake District ligt voor een 

groot deel in het graafschap Cumbria en is een genot voor liefhebbers van 

het buitenleven. Naast het landschap, dat een grote aantrekkingskracht heeft, 

komen bezoekers ook vanwege de banden met de literaire wereld en het rijke 

culturele verleden. Bekende Britse schrijvers en dichters als Beatrix Potter en 

William Wordsworth lieten zich inspireren door het natuurschoon van de regio.

Yorkshire Dales
De Yorkshire Dales zijn een prachtige 

mengelmoes van mergelbergen, weelderige 

groene valleien, en heidevlakten die bezaaid 

zijn met dorpjes en de typische stenen 

muurtjes die het landschap doorkruisen. 

Gelegen in Yorkshire omvat het gebied de 

glooiende heuvels van de Pennines. Het is 

een beschermd natuurpark en is een won-

derland voor liefhebbers van buitensporten: 

van fietsers en wandelaars tot grotverken-

ners en rotsklimmers. Daarnaast zijn de 

Yorkshire Dales bij uitstek geschikt voor een 

prachtige autorit of een tour op de motor 

over de vele landelijke weggetjes. Het park 

beslaat talrijke valleien, of ‘dales’ met elk 

een eigen karakter. 

De zuidelijke dales zijn het meest populair, 

omdat deze eenvoudiger te bereiken zijn. 

Vergeet u ook niet de spectaculaire water-

vallen in de noordelijke dales te bezoeken. 

Weetje..
Het Lake District heeft eigenlijk 
maar één ‘lake’. Dit is het 
Bassenthwaite Lake. De overige 
meren zijn geclassificeerd 
als ‘plassen’.

Aanbevolen route?

Kijk op pagina 

18 en 19.

Ga op pad en 
laat u maar verrassen...

www.noordengeland.nl

ERVAAR DE NATUUR6 7ERVAAR DE NATUURKom tot rust in 
adembenemende natuur
‘Eyecatcher’ van het noorden van Engeland is zonder 

twijfel de adembenemende natuur. Het landschap be-

hoort tot de mooiste van het land. Vooral de diversiteit 

zal u verbazen, van paarse heidevelden en kronkelende 

plattelandsweggetjes tot betoverende meren en kilo-

meterslange zandstranden. De landschappen hebben u 

tal van mogelijkheden te bieden. Wat denkt u van een 

bezoek aan een filmfestival in de bergen, een kunstverza-

meling midden in het landschap of een klassiek concert in 

een van de oude kasteelruïnes? 

Noord-Engeland is een lust voor het oog en een oase van 

rust. In deze regio liggen maar liefst vijf nationale parken 

en daarnaast zijn er nog zeven gebieden die officieel 

erkend zijn vanwege hun buitengewoon natuurlijke 

schoonheid. Ga mee op pad en ontdek meer over de vijf 

nationale parken.

Top-5 Nationale Parken:
1.  Lake District

2.  Yorkshire Dales
3.  North York Moors

4.  Peak District
5.  Northumberland National Park 
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Voel en beleef de rijke historie 
Van het noorden tot het zuiden en van het oosten tot het westen: het noorden van Engeland kent een rijke en fascinerende 

geschiedenis die op u ligt te wachten. De overvloed aan kastelen en oude vestigingswerken, heiligdommen en Werelderfgoed 

locaties roept een historisch beeld op van het noorden als een plek waar macht, pelgrimages en conflicten de sfeer bepaalden. 

Tijdens een bezoek voelt u hoe het leven daar eeuwen geleden moet zijn geweest. Behalve het fascinerende erfgoed zal ook 

de rijke cultuur van de regio u boeien. Juist de combinatie van natuur, cultuur, geschiedenis en erfgoed maakt Noord-Engeland 

zo bijzonder. Een goede indruk van dit kleurrijke verleden krijgt u tijdens een bezoek aan deze vijf locaties op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO.

De Peak District
De uitgestrekte groene vlakten, stoere rotsformaties en 

statige huizen van het Peak District heeft menigeen, van 

wandelaars tot schrijvers, geïnspireerd.

Het Peak District bezit enkele van de meest ruige land-

schappen in Engeland. Heuvels en dalen worden doorkruist 

door hoge grillige rotsformaties. Het is dus ook geen won-

der dat het Peak District regelmatig als decor voor films en 

televisieseries heeft gediend, zoals Harry Potter, Pride & 

Prejudice, Wuthering Heights en Jayne Eyre.

Bent u op zoek naar een kampeerplek? Dan kunt u in het 

Peak District zeker terecht. Uw boodschappen doet u in 

een van de vele idyllische dorpjes met talrijke winkeltjes en 

pubs.

Northumberland
Grenzend aan Cumbria en Schotland, kent dit ruige 

noordelijke stuk van Engeland een bewogen geschiedenis 

met koninklijke opstanden en schermutselingen tussen 

Rome en de oude stammen van Groot-Brittannië. 

De geschiedenis heeft dit fascinerende landschap 

gevormd. Het staat nu vol met romantische ruïnes, 

imposante kastelen en de Romeinse Muur van Hadrianus. 

Het graafschap is trots op haar diversiteit, eigenzinnigheid, 

flora en fauna. Zo kunt u hier vele dieren ontdekken als de 

papegaaiduikers, grijze zeehonden en dwergvinvissen. 

Northumberland is ook een zogenaamd ‘Dark skies’ 

gebied. Er zijn hier zo weinig inwoners en is hier dermate 

weinig kunstlicht dat Northumberland de plek is waar 

de sterren het allerbest zichtbaar zijn in heel Engeland. 

Op een heldere nacht kunt u het Melkwegstelsel met 

eigen ogen bekijken. Als u geluk heeft, dan is er zelfs een 

spectaculaire noorderlichtshow. Ga naar het prijswinnen-

de Kielder Observatory om alles te leren over de zon, het 

sterrenstelsel te bekijken en close-up foto’s te maken 

van de maan.

Weetje...
De Muur van Hadrianus was 
oorspronkelijk wel 4 tot 5 meter 
hoog en 117 kilometer lang.

North York Moors
Op slechts veertig minuten rijden ten noorden van York, 

beslaat dit nationale park een lang stuk kustlijn met steile klif-

fen, schilderachtige vissersdorpjes en zanderige baaien zoals 

Robin Hood’s Bay. Zorg dat u hier voldoende tijd doorbrengt 

om u te verwonderen over de intense kleuren van de roze 

en paarse heidestruiken die op de grote vlakten groeien. 

Bezoek schitterende kastelen, abdijen en struin door 

authentieke marktdorpjes waar het lijkt alsof de tijd 

heeft stil gestaan. 

Wilt u veel zien op een dag? Maak uw 

bezoek helemaal compleet door een 

ritje in de stoomtrein die door het 

nationale park heen rijdt. 

www.noordengeland.nl

Kijk ook 
eens op

voor meer 
reistips!

Maritime trade city
Liverpool 

City of Film
Bradford

Hadrian’s Wall
Cumbria & Northumberland

Fountains Abbey
Yorkshire

Durham
City

Mooie fietsroutes?

Kijk op pagina 

23 en 24!

www.noordengeland.nl

top 5 -locaties op de Wereld- erfgoedlijst van unesco:
1. Hadrian’s Wall

2. Liverpool – maritieme handelsstad 
3. Bradford City of Film

4. Durham
5. Fountains Abbey
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Hadrian’s Wall
Hadrian’s Wall is één van Engeland’s grootste monu-

menten. De 128 kilometer lange muur, die loopt van 

Solway Coast in Cumbria naar Wallsend bij Newcast-

le upon Tyne, laat zonder twijfel een onuitwisbare 

indruk achter. 

De muur, ruim tweehonderd jaar geleden gebouwd door de 

Romeinen om de Picten buiten te houden, vormde vroeger 

de grens met Schotland. Het is de best bewaarde grens 

van het Romeinse rijk. Er zijn archeologische vindplaatsen 

en musea langs de muur, die het epische verhaal van de 

opkomst en ondergang van Rome vertellen. Het beste kunt 

u te voet of per fiets van het onveranderde landschap 

genieten. Maak bijvoorbeeld een wandeling van House-

steads Crag naar Sycamore Gap om zowel de hoogste 

overblijfselen van de muur te zien, als de eenzame boom 

vereeuwigd in de film Robin Hood: Prince of Thieves.

naar Amerika. Liverpool was pionier op het gebied van 

ontwikkeling van de moderne dock-technologie, trans-

portsystemen en havenbeheer. The International Slavery 

Museum bij Albert Dock geeft een indrukwekkend beeld van 

de slavenhandel, de handelspositie van Liverpool en haar 

nalatenschap. In het Merseyside Maritime Museum kunnen 

bezoekers aan boord van een kotter, waar ze zelf kunnen 

proberen om smokkelaars te vangen. 

Tegenwoordig is Liverpool niet alleen meer die havenstad 

en kunt u Werelderfgoed, kunst en een warm welkom ver-

wachten. 

Liverpool – maritieme handelsstad
Zes gebieden in het historische centrum en havengebied van 

Liverpool getuigen van de ontwikkeling van een van ’s werelds 

grootste handelscentra tijdens de 18e en 19e eeuw. 

Maritieme handelsstad Liverpool is een deel van Liverpool 

dat in 2004 door UNESCO is aangewezen als Werelderfgoed. 

Het gebied bestaat onder andere uit het Albert Dock, Stanley 

Dock, Pier Head en het gebied rond de William Brown Street. 

Liverpool speelde een belangrijke rol in de groei van het 

Britse Rijk en werd de belangrijkste haven voor het vervoer 

van onder meer slaven en emigranten van Noord-Europa 

www.noordengeland.nl
Kijk ook 

eens op

voor meer 

reistips!

Verblijf in verschillende B&B’s 

langs de muur en reis zo 

van oost naar west 

(of andersom)

Onze Tip!

Bradford
Bradford was het decor van vele grote films, waaronder bekende 

klassiekers zoals The Railway Children en recentere films zoals 

The King’s Speech. Volg het spoor naar de plekken waar film-

sterren als Colin Firth en Julie Walters werden gefilmd.

Vanwege de rijke filmgeschiedenis van de stad en haar inspire-

rende filmlocaties riep UNESCO Bradford uit tot City of Film.

Bent u filmliefhebber, dan dient u zeker een paar uurtjes door te 

brengen in het National Media Museum om de geheimen van de 

film en televisie te ontdekken. Het indrukwekkende gebouw met 

glazen gevel kijkt uit over het nieuw aangelegde stadspark. In 

het gebouw wordt het verhaal van televisie en film in negen ver-

diepingen aan displays en interactieve tentoonstellingen verteld. 

Hier treft u onder andere de camera waarmee de eerste films in 

Groot-Brittannië werden opgenomen.

Kies een film uit het archief met 25.000 titels van het British 

Film Institute of bezoek het IMAX-theater met een spannend 

filmaanbod. Met een scherm zo groot als vijf dubbeldekkers is 

het de perfecte afronding van uw bezoek.

Fountains Abbey 
Fountains Abbey ligt in een wonderschoon landschap aan de 

rivier Skell, naast een oud bosterrein en idyllisch hertenpark. 

Op deze door UNESCO erkende locatie ontdekt u de grootste en 

best geconserveerde kloosterruïnes van het land. Er is geen be-

tere plek om de interessante opleving en afbreuk van de Engelse 

kloosterorde te ontdekken. Wandelend onder de hoge bogen en 

tussen de overblijfselen, kunt u bijna de gefluisterde gebeden en 

de vrome gezangen van de monniken horen die in de 12e eeuw 

in deze hallen klonken. Fountains Abbey ligt vlakbij Harrogate in 

North Yorkshire.

Weetje...
Bradford is naast City of Film ook curry hoofdstad 
van Groot-Brittannië. Deze stad telt maar liefst 
meer dan 200 Aziatische restaurants. Eet smakelijk.

Durham
Durham is misschien wel Engeland’s best bewaarde 

geheim: fascinerend, indrukwekkend en sfeervol. Een stad 

met twee locaties die op de UNESCO Werelderfgoedlijst 

prijken: Durham Cathedral en Castle. De Amerikaanse 

schrijver Bill Bryson, die tal van reisboeken schreef, 

noemde Durham Cathedral de ‘beste kathedraal op aarde’. 

Samen met het 11e eeuws Durham Castle staat ze boven-

aan de lijst om te bezoeken tijdens een bezoek aan Dur-

ham. U zult versteld staan van deze prachtige voorbeelden 

van Normandische architectuur. De kathedraal werd ook 

gebruikt in een aantal Harry Potter-films. Ga mee op een 

cruise op de rivier de Wear voor een beleving van één van 

de meest imposante stadspanorama’s in Europa.

Maak een cruise op de rivier de Wear en geniet van uitzicht op de ‘beste kathedraal 
ter aarde’!

Onze Tip!



Platteland - Kust - Stad

Dit is adembenemend.
Dit is Durham.

Ontdek het buitenleven 
en het erfgoed van 
Durham op:

thisisdurham.com
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Cultureel Hull
Voor veel mensen is Hull bekend als 

haven waar de ferry van P&O aanlegt. 

Hull was langere tijd de voornaamste 

noordoostelijke haven van Engeland, 

maar inmiddels is het een levendige 

bestemming die zeker op cultureel 

gebied veel aanbod heeft. Beleef de 

cultuur tijdens het Freedom Festival. 

Dit jaarlijkse festival, waarbij de straten 

van Hull door gevestigde internationale 

artiesten en aanstormende talenten in 

een wolk van kleur, muziek en plezier 

worden gehuld. Volg de rivier Hum-

ber tot Hulls bruisende kades, duik 

in maritieme musea en ontdek een 

divers aanbod aan winkeltjes. De meest 

populaire bezienswaardigheid in Hull is 

het immense aquarium The Deep, dat 

lijkt op een gigantische haai die met zijn 

kop uit de rivier Humber steekt. Vanaf 

hier kunt u een korte wandeling maken 

langs de kade naar de oude Fruit Mar-

ket, een centraal punt voor Hull’s hippe 

cafés, clubs en kunstenaarsstudio’s.

Weetje...
Hull is in 2017 culturele hoofd-
stad van Groot-Brittannië. Met 365 
dagen aan culturele evenementen, is 
Hull zeer de moeite waard.

Groen Sheffield
Sheffields bijnamen - The Steel City en Outdoor City - lijken weinig 

met elkaar gemeen te hebben, maar ze passen beiden goed bij deze 

stad. De smeltovens en smederijen produceerden het beroemde 

Sheffield staal. Rijke trotse Victoriaanse industriëlen bouwden de 

grote stadsgebouwen, staalfabrieken, mijncentrales en mijnen waar 

de stad nog steeds bekend om staat. Veel van deze industriële plek-

ken zijn tegenwoordig omgetoverd tot musea en expositieruimten, 

en het staal van Sheffield is zichtbaar in de gebouwen van de stad. 

Maar bezoekers worden pas echt verrast door al het stadsgroen.

Een derde van Sheffield ligt in het Peak District National Park, en 

zodoende beschikt de stad over meer dan tweehonderd parken, 

bosgebieden en tuinen. Het is één van de groenste steden in Europa, 

waardoor het zeer populair is bij liefhebbers van buitensport.

De moderne steden van het noorden
Op zoek naar de perfecte bestemming voor uw stedentrip? Dit is hét moment om een bezoek te brengen aan de steden 

van Noord-Engeland. Culturele juwelen als Newcastle, Manchester, York en Lancaster lopen over van de evenementen, 

festivals, musea, theaters en artistieke wijken. De overgang van industriële bakermat naar modern cultureel hart is opval-

lend te noemen in deze noordelijke steden. Laat u verrassen door unieke stadsgezichten, de talloze restaurants en boetiek-

jes aan de waterkant en toonaangevende musea en galeries, waar u enkele van ‘s werelds mooiste kunstverzamelingen 

kunt bewonderen. Kom naar Noord-Engeland en ga een stapje verder!

www.noordengeland.nl

Kijk ook 
eens op

voor meer 
reistips!
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Badplaats Sunderland
Wie wil uitwaaien én een leuke stad wil zien moet naar Sun-

derland, een levendige badplaats aan de rivier Wear in het 

noordoosten van Engeland. De pittoreske kustlijn van de stad 

heeft mooie parken, boulevards, een pier en een aantrekkelijke 

jachthaven. Maar ook het nationale glascentrum van Sunderland 

is een bezoek waard; een interessant ambacht met een lange 

historie. Ontspan op één van de zandstranden, fiets door de par-

ken of huur een kajak. In deze badplaats valt nog veel meer te 

ontdekken zoals restaurants, nachtclubs en winkelgelegenheden. 

Op zoek naar spektakel? Zorg dan dat u Sunderland eind juli 

bezoekt tijdens de jaarlijkse Sunderland International Airshow. 

Dit is één van Europa’s grootste gratis luchtshows, vol met 

klassieke vliegtuigen en acrobatiek in de lucht.

Fotogeniek Newcastle
Verenigd door zeven bruggen over een spectaculair rivierlandschap, vormen Newcastle (een stad aan de noordelijke oever van 

de rivier de Tyne) en Gateshead (een dorp op de zuidelijke oever) een divers en uiterst levendige bestemming voor iedere be-

zoeker. Cultuur van wereldklasse, een bruisend nachtleven, bekroonde restaurants, inspirerende geschiedenis en de beroemde, 

vriendelijke ‘Geordie spirit’ staan op u te wachten. 

De oevers van de River Tyne en de Quayside van NewcastleGateshead vormen het meest trendy district van de stad, boordevol 

culturele locaties. De uitzichten over de rivier zijn prachtig. Een must-see in Newcastle is het BALTIC Centre for Contemporary 

Art; een museum voor moderne kunst, ondergebracht in een voormalige graanmolen, dat gratis toegankelijk is. Vanaf het 

BALTIC steekt u de rivier Tyne te voet over via de eerste en enige kantelbrug ter wereld, de Gateshead Millennium Bridge. 

‘De knipogende brug’, haar bijnaam, is een architectonisch wonder en is ’s avonds kleurrijk verlicht. Deze brug mag niet 

ontbreken in uw fotoalbum!
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Historisch Lancaster
Lancaster is en kleinere stad gelegen in de regio Lan-

cashire. Kastelen, musea maar ook veel oude gebouwen 

kunt u bewonderen in deze stad vol historie en erfgoed. 

Zo ook het Lancaster Castle waar vroeger de heksen van 

Engeland werden berecht. 

Elke herfst gaat er het gratis Lancaster Music Festival 

op vijftig locaties van start. Zo kunt u genieten van 

maar liefst tweehonderd optredens in de historische 

binnenstad en in het duizend jaar oude kasteel, waar op 

de prachtige binnenplaats ook vaak concerten worden 

gehouden. 

Eigenlijk is heel Lancashire een bijzonder levendige, 

regio met een aantal geweldige muziekfestivals. 

Het Great British R&B Festival, nu alweer voor het 26e 

jaar, is tot het allerbeste R&B-festival van Europa uit-

geroepen. Tijdens dit zomerse evenement weten 

honderden blues-muzikanten alles uit zichzelf 

en hun instrumenten te halen in de pubs 

rond het voormalige fabrieksstadje Colne.

Karakteristiek York
Er zijn maar weinig plekken in de wereld die zo door-

drenkt zijn met geschiedenis en karakter als York. Deze 

tweeduizend jaar oude stad is de hoofdstad van het 

graafschap Yorkshire. De bijna perfect bewaard gebleven 

middeleeuwse stadsmuren omringen de steegjes gevuld 

met winkels, traditionele pubs, talrijke musea en zandste-

nen kerken.

Het gezellige York herbergt knusse winkelstraatjes en 

een prachtige binnenstad die zich goed leent voor een 

stadswandeling. In het hart van de stad ligt de indrukwek-

kende York Minster, de grootste Gotische kathedraal van 

Engeland. De hoeveelheid musea is ongekend. Een kleine 

greep uit het enorme aanbod: National Railway Muse-

um, Jorvik Viking Centre en York’s Chocolate Story, een 

smaakvol museum over de beroemde chocoladefamilies 

in York. Uw tijd in deze veelzijdige stad vliegt voorbij. 

York is ook een unieke bestemming om te shoppen. Ont-

dek de kleine winkeltjes, of haal uw hart op in de chique 

boetieks en grote winkelcentra. Mis vooral The Shambles 

niet: een geweldig fotogenieke middeleeuwse straat ge-

vuld met ouderwetse curiosawinkeltjes, antiekhandelaars 

en toffeemakers. 

www.noordengeland.nl

Kijk ook 
eens op

voor meer 
reistips!

Sla het Williamson Park in 

Lancaster niet over. Dit diverse park 

is een van de meest populaire 

bezienswaardigheden en geeft 

een mooi uitzicht 

over de stad.

Onze Tip!



There is plenty to see and do in Sunderland from beautiful
beaches and stunning countryside, to theatres, museums

and galleries, many of which are free. All of which
contribute to a great day out packed with fun.

For more information on these attractions and to find out
what other things you can see and do in Sunderland visit

www.seeitdoitsunderland.co.uk

@SeeitDoitSund/seeitdoitsunderland
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Shopvriendelijk Leeds
Van winkelcentra met glazen daken en Victoriaanse molens, tot modern ballet en gezellige boetiekjes, Leeds is de bezieling 

van Engeland met een moderne blik. Gelegen aan de rivier Aire, is Leeds één van de grote industriële steden in Groot-

Brittannië en het kloppend hart van West-Yorkshire. Een rap ontwikkelde stad, waar u in een wereld van goede restaurantjes, 

klassieke kunst en weelderige architectuur stapt. Drink lokaal bier in de traditionele bierhuizen en 

winkel in het schitterend gerestaureerde Victoria Quarter.

 

Bezoek winkelwalhalla Kirkgate Market, de eerste locatie van het beroemde warenhuis Marks & Spencer dat hier een 

eenvoudige winkel in 1884 begon. Om de dag af te sluiten en de smaak van Noord-Engeland te proeven, gaat u naar 

The Oldest Fish and Chip Shop in the World, in Yeadon. Als u dorst heeft gekregen, dan is het tijd voor een pint bij één 

van de vijf onafhankelijke pubs van Leeds Brewery.

Trendy Manchester
Gelegen in het noordwesten van Engeland, 

ligt Manchester: haar industriële verleden 

en moderne vibe vloeien naadloos in elkaar 

over. Sfeervolle restaurants met moderne 

Britse gastronomie in Victoriaanse oude 

pakhuizen en glimmende nieuwe winkel-

centra die zich vermengen met art deco 

warenhuizen. 

 

Manchester staat verder bekend als een stad 

van kunst, met schitterende musea. Het uit-

gaansleven is geweldig, met gezellige pubs, 

clubs en muziekpodia. De stad is gebouwd 

aan oude waterwegen, die het hart van het 

industriële tijdperk deden kloppen, terwijl 

de stad nu wel gemaakt lijkt om te shoppen, 

met enorme winkelcentra en kleine boetiek-

jes. Maar wie Manchester zegt, zegt Man-

chester United, één van ’s werelds meest 

beroemde voetbalclubs met een prachtige 

stadiontour is zeker een bezoek waard. 

Overigens bevindt het, gratis te bezoeken, 

National Football Museum zich ook in 

Manchester.

Om te ervaren hoe Manchester 

vroeger was, bezoekt u Castlefield. 

Een goede mix van historisch 

en eigentijds.

Onze Tip!
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Natuur & steden in 

York, Hull en het 

Peak District

Dag 1
Uw reis is al begonnen aan boord van P&O Ferries tijdens de 

overtocht naar Hull. Na aankomst rijdt u direct door naar York.

York loopt over van de vele bezienswaardigheden, maar u mag 

de York Cathedral beslist niet overslaan. Voor meer cultuur 

bezoekt u het Jorvik Viking Centre en maakt u kennis met de 

Vikingen die hier duizend jaar geleden leefden.

Bent u dol op zoetigheid? Ga dan naar York’s Chocolate Story en 

ontdek het geheim van de stad en haar chocolade. Wandel door 

de knusse winkelstraatjes van York.

 

Nog meer lekkere trek gekregen? Proef de echte Engelse scones 

met clotted cream en geniet van een perfect gezet kopje thee 

tijdens een afternoon tea in de beroemde Bettys Tearoom. 

Een andere aanrader is het National Railway Museum, dit is gra-

tis te bezoeken en heeft de grootste trein- en spoorverzameling 

van Engeland. 

Tegen het einde van de dag of in de avond kunt u meelopen 

tijdens een spannende Ghost Walk door de kleine straatjes 

van York.
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Dag 2
Op de tweede dag staat Chatsworth op het programma. 

Dit is één van de meest imponerende en statige land-

huizen in Groot-Brittannië. Het huis is eigendom van de 

graaf en gravin van Devonshire en de familie draagt 

dit landgoed al zestien generaties lang aan elkaar over. 

Niet alleen is hier vijfhonderd jaar aan kunst te bewonde-

ren maar ook de tuinen zijn indrukwekkend.

Vergeet u ook niet The Peak and Speedwell Caverns 

te bezoeken? Dit zijn de grootste natuurlijke grotten in 

Derbyshire.

Niet ver hier vandaan ligt Buxton, met mooie monumen-

ten zoals Buxton Opera House waar ongeveer vierhon-

derdvijftig voorstellingen per jaar worden gegeven. 

Zorg er tijdens de zomer voor dat u naar het excentrieke 

Buxton Well Dressing Festival gaat en een rondwandeling 

maakt in de heerlijk ruikende Pavilion Gardens.

Dag 3
De laatste dag rijdt u weer naar Hull. Bezoek de Old Town waar het Museums Quarter ligt, alle musea hier zijn gratis te bezoeken. 

Wat denkt u van het Maritime Museum of de Ferens Art Gallery? Of bekijk het Streetlife Museum of Transport, waar u terug in de 

tijd gaat dankzij tweehonderd jaar aan transportgeschiedenis.

Op enkele minuten afstand van Ye Olde White Harte ligt The Mission dat ooit in 1866 als zeevaardersmissie begon en nu één van 

de meest unieke pubs in Engeland is. Vervolgens kunt u naar The Deep, een spectaculair en futuristisch aquarium.

Maak ook wat tijd vrij voor Hull’s oude Fruit Markt. Met diverse restaurants en traditionele pubs die over de 

prachtige rivier Humber uitkijken, is dit een perfecte plek om de zonsondergang te zien.

Weetje...
Koop de York Pass en krijg gratis toegang tot 
meer dan 30 attracties. Ideaal als u meerdere 
dagen in York verblijft.

Op www.noordengeland.nl vindt u maar liefst vijf aanbevolen reisroutes!

Onze Tip!

Aanbevolen 
route!



De paden op, de lanen in
Er bestaat geen betere manier om tot rust te komen, het prachtige landschap te 

ervaren en de lokale bevolking te leren kennen dan te voet. Dus trek uw wandel-

schoenen aan en snuif de gezonde buitenlucht van Noord-Engeland op.

Mooie wandelroutes voeren u van het ene statige landhuis naar het andere, 

langs muren en gebouwen uit de oudheid en langs ruige bergketens met prach-

tige vergezichten. Er zijn diverse beroemde wandelroutes, National Trails, die 

door al het natuurschoon van deze noordelijke regio slingeren. 

Het prettige is dat u vaak niet de hele route hoeft te lopen om de hoogtepunten 

te kunnen zien. Er zijn gedeeltes van deze routes die u in een dagdeel, een dag 

of twee dagen kunt doen. 
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Pennine Bridle Way

Cleveland Way

Yorkshire Wolds Way

Hadrian’s Wall Path

Penine Way

Hull
Leeds

Manchester
Edale

Newcastle & Gateshead

Durham

Windermere

York

www.noordengeland.nl

Pennine Way
De Pennine Way is een route van 429 kilometer die loopt van Edale in 

Derbyshire naar Kirk Yetholm aan de Schotse grens. Het bijzondere 

van deze route is dat u onderweg door maar liefst drie nationale par-

ken wandelt. U doorkruist prachtig natuurschoon in het Peak District, 

de Yorkshire Dales en Northumberland. Deze bekende looproute was 

de allereerste National Trail en bestaat inmiddels vijftig jaar. 

Onderweg kunt u de hoogstgelegen pub van Engeland bezoeken, 

zien hoe Engelse kaas wordt gemaakt of lekkernijen proeven op 

één van de lokale markten.

Yorkshire Wolds Way
129 kilometer lang loopt de Yorkshire Wolds Way door het 

prachtige krijtlandschap van de Yorkshire. Tijdens het wan-

delen kunt u genieten van een bezoekje aan een typisch 

Engels marktplaatsje of dieren spotten die hier in het wild 

leven. Deze route gaat door enkele van de meest rustige 

natuurgebieden van Noord-Engeland. 

Beginnend aan de oevers van de machtige Humber rivier 

net buiten Hull, langs beboste hellingen en door serene 

droge valleien, klimt de wandeling langzaam over de top-

pen van de heuvels waar u op een heldere dag oneindig in 

de verte kunt turen. Het laatste deel van deze route eindigt 

op het indrukwekkende schiereiland van Filey Brigg.

Cleveland Way
Als u niet kunt kiezen tussen een wandeling langs de kust of 

door de heuvels, kies dan voor de Cleveland Way. Deze route 

biedt u het beste van twee werelden: de magnifieke heuvels 

vol met heide van de Yorkshire Moors en een schitterend kust-

landschap langs steile kliffen. Rust uit op het strand of in één 

van de mooie baaien of warm uw handen aan een kop thee in 

schilderachtige vissersdorpjes. De volledige route is 177 

kilometer, uiteraard kunt u ook een gedeelte lopen.

Pennine Bridle Way
Op dit voormalige ruiterpad liepen vroeger de paarden 

met volle bepakking van dorp naar dorp en van markt 

naar markt. Tegenwoordig is de Pennine Bridleway 

330 kilometer lang en loopt door de Pennines van 

Derbyshire naar Cumbria. Naast ruiters komt u ook fiet-

sers tegen, maar deze route is nog steeds zeer geschikt 

voor wandelaars. 

De route verbindt twee grote lussen. De eerste lus is de 

Mary Towneley Loop in de Zuid-Pennines. 

Dit gedeelte is goed voor een weekendje 

lopen en is 76 kilometer lang. 

Settle Loop is de naam van de twee-

de lus die bij uitstek geschikt is voor 

een middagwandeling. 

Combineer het wandelen van 

de Pennine Bridle Way met

 een stuk fietsen of zelfs 

een rit te paard.

Onze Tip!

Top-5 wandelroutes:
1. Pennine Way

2. Yorkshire Wolds Way
3. Hadrian’s Wall Path

4. Cleveland Way
5. Pennine Bridle Way

Bent u geinspireerd geraakt en wilt u 
meer weten of uw wandeling gaan plannen? 

Meer informatie over deze 
wandelroutes leest u op: 

www.nationaltrail.co.uk 
www.noordengeland.nl

Kijk ook 

eens op

voor meer 

reistips!

Hadrian’s Wall Path
Ga terug in de tijd en wandel van kust naar kust langs de 

muur van Hadrianus. Van Wallsend, Newcastle upon Tyne 

in het oosten, tot aan Bowness-op-Solway aan de westkust.

De route beslaat 135 kilometer, maar u kunt natuurlijk ook 

kleinere delen van de route lopen. U volgt simpelweg de 

muur van Hadrianus en onderweg komt u langs de mooiste 

delen van deze oude muur. Laat de geschiedenis nog meer 

tot leven komen door ook de forten, musea en bezoekers-

centra te bekijken. 

Ontdek de Engelse gastvrijheid en verblijf in één van de 

vele B&B’s die aan de route liggen. Dit pad, zo oud als de 

weg naar Rome, loopt over de glooiende velden, langs 

ruige heidegronden en de bruisende steden van Newcastle 

en Carlisle.



www.noordengeland.nl
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The place to be voor fietsliefhebbers
Houdt u van fietsen, dan is Noord-Engeland ‘the place to be’. Vele wegen en paden door-

kruisen de overweldigende natuur, idyllische plaatsjes en indrukwekkende steden. 

Voor zowel de toerfietser, de racefietser als de geoefende mountainbiker zijn er moge-

lijkheden te over om de regio te ontdekken. Dus neem uw fiets mee of huur ter plaatse 

een fiets en ontdek Noord-Engeland in uw eigen tempo.   

Fietsen in de Pennines

Coast 2 

Northumberland: Kust & Kastelen

Leeds - Harrogate : 1e etappe Tour de France 

Whinlatter Mountainbiking

Hull
Leeds

Manchester
Edale

Newcastle & Gateshead

Durham

Windermere

York

Top-5 aanbevolen 
fietsroutes:

1. Sea2Sea

2. Leeds: Start Tour de France 2014

3. Whinlatter Mountainbiking

4. Kust en kastelen in Northumberland

5.Op de fiets in de Pennines

Sea2Sea route
Zoals de naam al doet vermoeden, loopt deze route van de Ierse zee 

naar de Noordzee. Al fietsend kunt u diverse fietspaden volgen om naar 

de andere kant van Noord-Engeland te komen. Kies voor de route langs 

de muur van Hadrianus of ga over de minder heuvelige route via de 

zuidelijke kant van de Pennines. Ongetwijfeld komt u door de mooiste 

plekjes van Noord-Engeland. Pauzeer in één van de kleine dorpjes of 

geniet van een sandwich, terwijl u uitrust midden in de natuur. 

Leg 225 kilometer af als u de hele route fietst of maak een mooie tocht 

van een dag. Alle informatie en tips ter voorbereiding kunt u vinden op 

www.c2c-guide.co.uk.

2000 jaar historie omgeven door 
Middeleeuwse stadsmuren

Waar voor je geld met de York pas. 
Toegang tot 20 top attracties

Van een high-tea en winkelen in 
de Shambles. Tot een spannende 

spookwandeling en 365 knusse pubs. 
De perfecte bestemming voor uw 

volgende vakantie.

Om meer te ontdekken en 
uw bezoek te plannen: 

www.visityork.org

The Bowes Museum offers one of Britain’s most fascinating museum  
experiences and is home to the most important collection of European fine and decorative 

 arts in the North of England. Conceived as a museum by founders John and Joséphine Bowes  
and built in the style of a French château. Paintings by Goya, El Greco, Canaletto, Gainsborough and  

other old masters can be found in impressive galleries alongside textiles, fashion, silver & metals,  
ceramics and furniture, plus iconic objects such as the Silver Swan musical automaton. 

The permanent collections are complemented by an acclaimed exhibition programme. Situated in beautiful 
gardens and parkland, the Museum offers excellent dining in Café Bowes, and a gift shop.

+44 (0) 1833 690606      www.thebowesmuseum.org.uk      

www.noordengeland.nl

Mooie fietsroutes?
Kijk ook op de 

volgende pagina!
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Whinlatter Mountainbiking
Wellicht is het woord ‘mountainbiking’ hier wel uitgevon-

den, lekker fietsen over de heuvels en door de bergen in 

het Lake District. Deze route is twintig kilometer lang en 

dus perfect voor een dagje op de mountainbike. 

De noordelijke ronde van tien kilometer heeft flinke 

klimmetjes, maar de afdalingen maken veel goed. Ze 

worden niet voor niets als de beste afdalingen van heel 

Groot-Brittannië genoemd. De zuidelijke ronde is iets 

minder technisch met een prettige klim, waarna u heerlijk 

kunt afdalen of door kunt klimmen naar de Hospital 

Ridge. De beloning is een subliem uitzicht over het meer.

Leeds: Start van de Tour de France
Zat u in 2014 aan de tv gekluisterd toen de Tour de 

France van start ging in Leeds? Dit is uw kans om ook een 

gedeelte van deze legendarische route te fietsen.

Le Grand Départ ging over de wegen rondom Leeds en 

doorkruiste enkele van de meest mooie natuur in het 

gebied. Dus pak uw fiets en geniet van een fietstocht in 

de regio rondom Leeds. U hoeft geen professional te zijn 

om het parcours van het Grand Départ te fietsen; het is 

voor fietsers van alle niveaus.

Kust en kastelen in Northumberland
Voel de wind door uw haren en ontdek de indrukwekkende 

kustlijn van Northumberland staan. Deze afwisselende route van 

360 kilometer staat garant voor schilderachtige uitzichten en 

prachtige kastelen en ruïnes. 

Fietst u ook graag met de wind in de rug? 

Plan dan deze route van zuid naar noord. 

Heeft u geen zin meer om terug te fietsen 

of wilt u een gedeelte van de route fiet-

sen, neem dan de trein terug. 

Weetje...
Na de start van de Tour 2014 is besloten om jaarlijks een Tour de Yorkshire te houden. Beleef 
dit evenement in de zomer van 2016 en lees alle informatie op: www.letour.yorkshire.com

Op de fiets in de Pennines
Behalve het feit dat de Pennines worden aangedaan in de 

Sea2Sea route, is dit gebied ook de perfecte uitvalsbasis om 

dagtochten te maken. 

Zo is Alston prachtig, maar ook Stanhope is een prima plek 

om de Pennines te verkennen, waar de start van het Weardale 

Railway Project ligt.

Geen zin om hard te trappen? Er 

zijn ook elektronische fietsen te 

huur in onder andere Alnwick 

en Seahouses.

Onze Tip!

www.noordengeland.nl

Kijk ook 
eens op

voor meer 
reistips!

Whitworth Art Gallery
Museum of the year 2015

Manchester

Opera North & 
Northern Ballet

Leeds

Open Air Theatre
Scarborough

Beamish Open Air 
Museum

Art-trails
Newcastle & Gateshead

Durham
City

www.noordengeland.nl
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Whitworth Art Gallery 
Manchester’s Whitworth Art Gallery is een must-see, het is de thuisbasis van één van Noord-Engeland’s meest gerenommeer-

de moderne kunstcollecties. Kunstliefhebbers kunnen hier terecht voor meer dan 55.000 kunstwerken. Bewonder de enorme 

collectie van schilderijen, textiel, aquarellen, prenten, tekeningen en beeldhouwkunst. Bezoekers genieten van nieuw werk van 

enkelen van de grootste hedendaagse kunstenaars, naast boeiende tentoonstellingen uit de historische collectie van het 

museum. Whitworth Art Gallery is in 2015 verkozen tot museum van het jaar en 

heeft hiermee de meest prestigeuze kunstprijs van Groot-Brittannië gewonnen. 

Des te meer reden om de collectie te gaan ontdekken.

5 onbekende culturele hoogtepunten 1. Whitworth Art Gallery: Museum of the year 20152. Leeds: Opera North & Northern Ballet3. Scarborough: Open Air Theatre4. Beamish Open Air Museum5. NewcastleGateshead: Art-trails

Kom cultuur snuiven...
Theaters, hedendaagse muziek, opera, indrukwekkende musea en 

internationale tentoonstellingen: Noord-Engeland heeft een zeer 

breed en gevarieerd aanbod. Liefhebbers kunnen juist in deze 

inspirerende regio hun culturele hart ophalen. 



A COMPELLING MODERN CITY, WHERE CULTURE AND HERITAGE 
SIT FIRMLY ALONGSIDE WORLD-CLASS SPORT, LIVE MUSIC, SHOPPING  

AND FANTASTIC FOOD. A DESTINATION NOT TO BE MISSED.

LEEDS
visitleeds.co.ukfacebook/loveleedsmore@VisitLeeds
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Scarborough: Open Air Theatre
Elton John, Jessie J, Tom Jones; bij deze line-up zou u 

denken dat u in de grote stad bent voor een optreden, 

maar niets is minder waar. Internationale sterren staan in 

de rij om op te mogen treden in Scarborough.

Europa’s grootste openluchttheater is gelegen in een 

natuurlijk amfitheater, het podium ligt aan de overkant op 

een eilandje. Tel hierbij het prachtige uitzicht op over het 

nabijgelegen North Bay en u heeft alle ingrediënten voor 

een onvergetelijke avond.

26 KOM CULTUUR SNUIVEN

Leeds: Opera North & Northern Ballet
Operakenners noemen Opera North en haar Northern Ballet 

toonaangevend in heel Europa. Opera North blaast nieuw leven 

in klassieke voorstellingen, waardoor er frisse en verrassende 

optredens ontstaan. Deze creatieve uitvoeringen zijn knap 

geconstrueerd en zeer vermakelijk. Grijp uw kans om Opera 

North in hun eigen prachtige 19e eeuw Grand Theatre Leeds te 

zien optreden.

 

Northern Ballet is één van de meest geliefde dansgezelschap-

pen in de wereld. Tijdens hun balletvoorstellingen weten ze hun 

publiek telkens in vervoering te brengen. Het gezelschap toert 

regelmatig door Groot-Brittannië en vertolkt vele grote produc-

ties. Het Phoenix Dance Theatre in Leeds is hun thuisbasis en 

de perfecte locatie om een voorstelling bij te wonen.

Beamish Open Air Museum
Proef, hoor, zie en ruik de geschiedenis van Noord-Engeland in het Beamish openluchtmuseum, het grootste van Engeland.

Deze absolute aanrader ligt temidden van het prachtige platteland van Durham. Het Beamish openluchtmuseum brengt 

tweehonderd jaar Engelse geschiedenis weer tot leven. Stap in de 19e eeuw in de ‘Pit village’, door een echte mijn te 

bezoeken en geniet van traditionele Fish and Chips bij Davy’s Fish Shop. Het personeel is gekleed in kostuums uit de 

19e eeuw, de tijd heeft hier stilgestaan.

Newcastle Gateshead: Art-trails
Meer dan honderd verrassende kunstwerken zijn door heel 

Newcastle Gateshead te vinden. Midden in deze moderne 

en ook historische stad gaat u op zoek naar beelden 

en conceptuele kunstwerken die overal geplaatst zijn. 

Er zijn vele korte wandelingen samengesteld zodat u op 

uw gemak uw ogen de kost kan geven. 

Woon een voorstelling bij in het 

grootste openluchttheater

van Europa. 

U zult versteld staan!

Onze Tip!



Dag 5
Op de laatste dag bezoekt u Newcastle Gateshead. Start de 

dag met een Sightseeing Hop on-Hop Off bustour, de ideale 

manier om een goede indruk te krijgen van de stad. Bezoek 

in Newcastle Laing Art Gallery en verken Quayside, een 

historisch deel van de stad met een spectaculair uitzicht.

Andere architectonische wonderen zijn te zien tijdens het 

winkelen in Grainger Town met haar sfeervolle straten en 

bijzondere monumenten. Voetbalfanaten zijn ook in 

hun element tijdens een rondleiding in het Newcastle 

United-stadion. 

Aan de overkant van de rivier Tyne ligt Gateshead. Via 

Gateshead Millennium Bridge, de eerste roterende kantel-

brug in de wereld, komt u aan de overkant. Bezoek hier het 

BALTIC - Centre for Contemporary Art, een van de grootste 

kunstgaleries in Europa, gesitueerd in een gerenoveerde 

Baltische graanmolen. Koop kaartjes voor een muziekvoor-

stelling in de Sage Gateshead. Een bijzonder gebouw dat 

een belangrijk muziekcentrum is voor de hele omgeving. 

Voor iets meer klassieks, laat u zich meevoeren door een 

ballet of operavoorstelling in Theatre Royal in Grainger 

Town of in het nabij gelegen Tyne Theatre en Opera House.

Newcastle is zeer makkelijk bereikbaar want u reist 

rechtstreeks met de DFDS vanaf IJmuiden of u vliegt 

vanaf Schiphol naar Newcastle Airport. 

28 AANBEVOLEN REISROUTE

Vijfdaagse Noord-Engelse cultuurreis

Boordevol theater, muziek en voetbal

Dag 3
Dag drie is een dag vol natuur en rust. In het Lake District 

geniet u van de spiegelende meren en prachtige bergen 

van Engelands grootste nationale park. Hier vonden 

vele generaties kunstenaars, dichters en schrijvers hun 

inspiratie. Na een wandeling stapt u aan boord van een 

Windermere Lake Cruise om Engelands langste meer te 

verkennen. Vertrek niet voordat u Sarah Nelson’s Gras-

mere Gingerbread heeft geproefd - een 19e eeuws recept 

voor een traktatie die nog altijd geheim gehouden wordt.

Heeft u trek gekregen? Stop eerst bij The Bluebird Café 

voor een smakelijke lunch en een geweldig uitzicht over 

het meer. Op zoek naar actie en avontuur? Slinger dan 

door bomen tijdens een bosavontuur in Go Ape Grizedale. 

Plezier gegarandeerd. 

Geniet van een goede nachtrust in deze regio. Keuze is er 

volop: van hotels in statige landhuizen met luxe restau-

rants zoals Holbeck Ghyll, tot aan bed en break-

fasts als Buckle Yeat Guest House, dat ook 

al werd genoemd in de verhalen van 

Beatrix Potter.

Dag 2
De volgende dag is het slechts een halfuur reizen naar 

Liverpool. Bewonder de stad van de Beatles en begin uw 

dag met een Beatles Magical Mystery Tour. Ontdek de 

vele beroemde plekken van de Fab Four in en rondom 

deze stad. 

Breng de middag door met het verkennen van Albert 

Dock, een UNESCO-Werelderfgoed locatie. De kades zijn 

bezaaid met fascinerende bezienswaardigheden zoals het 

gratis Merseyside Maritime Museum, waar u het onver-

telde verhaal van Titanic kunt ontdekken. Bewonder de 

permanente collectie van Picasso en Matisse in het Tate 

Liverpool of ga naar het Museum of Liverpool en ontdek 

hoe de stad zich heeft ontwikkeld. 

’s Avonds kunt u zich niet vervelen in deze stad. Neem 

plaats voor een concert in de Echo Arena - een enorm 

muziekgebouw. Of ga op sjiek naar een voorstelling van 

de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. De musici 

treden op in een prachtige art deco ambiance. De avond 

is niet compleet zonder een bezoek aan de wereldbe-

roemde Cavern Club, de plek waar de Beatles voor het 

eerst optraden. Liverpool is muziekstad nummer 1.

Dag 1
U start uw reis in Manchester waar u de hele dag heeft om 

musea en kunstgalerieën te ontdekken.  Whitworth Art Gallery is 

een absoluter aanrader, maar mis ook het Science and Industry 

Museum (MOSI) niet. Dit museum is gebouwd in ‘s werelds 

eerste treinstation voor personenvervoer. Kunstliefhebbers 

kunnen genieten in Manchester Art Gallery en de prachtige 

architectuur van Manchester Town Hall ontdekken. 

De echte voetbalfans gaan natuurlijk naar het National Football 

Museum waar meer dan 140.000 items te bekijken zijn. En sla 

een Manchester United stadion tour door Old Trafford dan zeker 

niet over!

Lekker eten en een Engelse pint drinken is een must. In Man-

chester en omgeving zijn meer dan dertig bierbrouwerijen en 

honderden restaurants te vinden. Daarna wellicht een voorstel-

ling bijwonen in de Manchester Arena, Royal Exchange Theatre, 

Bridgewater Hall of Manchester Opera House.

Dag 4
De volgende dag gaat u via de Pennines, de Muur van Hadrianus, 

naar Newcastle en Bamburgh Castle. U reist eerst naar Alston 

- het hoogst gelegen marktstadje in Engeland - volg de bordjes 

naar Vindolanda (vlakbij het dorpje Bardon Mill). Hier stapt u te-

rug in de tijd tijdens een bezoek aan het Romeins museum. Het 

bevindt zich op de plek van een voormalig fort ten zuiden van 

de Muur van Hadrianus. In Vindolanda worden ook in de zomer 

archeologische opgravingen uitgevoerd. 

Na al deze historie is het tijd om uit te waaien aan zee. U reist 

naar Bamburgh Castle waar u uitkijkt over een lang uitgestrekt 

zandstrand. Dit fotogenieke kasteel ligt op een indrukwekkende 

locatie die zeer de moeite waard is. Overnacht in een B&B of 

hotel aan de kust of natuurlijk in Newcastle.
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Weetje... In Liverpool worden gedurende het hele jaar verschillende muziekfestivals 
gehouden, zoals het Liverpool International Music Festival, Africa Oyé, Sound City en 
natuurlijk de International Beatles Week.

Weetje... 
The Tyne was de grootste hangbrug 
in de wereld totdat Sydney Harbour 
Bridge vier jaar later werd opgeleverd.

Aanbevolen 
route!

Op 

www.noordengeland.nl 

vindt u maar liefst 5 

aanbevolen reisroutes!

Onze Tip!

Neem de Steam Yacht 

Gondola van Brantwood naar 

Coniston Pier, op slechts 10 min. 

lopen van de Waterhead 

Hotel-bushalte.

Onze Tip!



Noord-Engeland
Britain s best kept secret,

Bekijk ons volledige aanbod op onze website. Ontvangt u liever een vrijblijvend op maat  
gemaakt voorstel? Neem dan contact met ons op! 
 
House of Britain  
Edisonweg 53A
4382 WZ Vlissingen 

Telefoonnummer : 0118- 440 444
E-mail adres          : info@houseofbritain.nl

www.houseofbritain.nl

House of Britain is dé one-stop-shop voor reizen naar Engeland, Schotland, Wales, Ierland en de Kanaaleilanden. Op onze website kunt 
u ons gehele reisaanbod online boeken; van een complete autorondreis tot een stedentrip, van een gezellige inn tot een overtocht en 
van een retourtje Eurotunnel tot een vakantiepark. In Noord-Engeland is er meer dan genoeg te doen! Ga naar hartenlust wandelen 
of  fietsen  in één van de National Parken en ontdek deze prachtige natuurgebieden. Of breng een bezoek aan één van de vele schattige 
dorpjes. Uiteraard zijn al onze reizen aan te passen aan uw wensen, vraag daarom vandaag nog vrijblijvend uw offerte bij ons aan.  
 
Wij hebben regelmatig mooie aanbiedingen en leuke (win)acties, dus volg ons op Facebook en meld u aan voor onze nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven!

Tijdens deze 5-daagse reis ontdekt u één van de mooiste gebie-
den van Engeland: het Peak District. Maak kennis met de typisch 
Engelse plaatsjes, de vele historische bezienswaardigheden en de 
overweldigend mooie natuur.  
 
Het Peak District is een ideale bestemming voor een korte vakantie 
en een stukje Engeland dat u zeker niet mag missen. Of, zoals de 
Engelsen zeggen: ‘A world away… but close enough for a break’! 
 
Inbegrepen: • Retourovertocht Rotterdam/Zeebrugge - Hull, inclusief 1 
auto en 2 personen en verblijf in een 2-persoons binnenhut • 2 overnach-
tingen in The Devonshire Arms in Beeley inclusief ontbijt

5 dagen A World Away

v.a. € 289
per persoon

Tijdens deze prachtige 7-daagse rondreis combineert u, zoals de 
naam al doet vermoeden, de meren van Noord-Engeland met het 
indrukwekkende platteland.  
 
Uw reis begint bij de historische Hadrian’s Wall, waar u mooie 
wandelingen kunt maken, en voert u via het spectaculaire Lake 
District en de Yorkshire Dales naar de gezellige en historische stad 
York, waar u heerlijk kunt winkelen!

Inbegrepen: • 6 overnachtingen in hotels of B&B’s inclusief ontbijt

7 dagen Lakes & Countryside

v.a. € 378
per persoon
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31TIJD VOOR ACTIE: VOETBAL EN GOLF

Actief en sportief bezig zijn
Sport speelt een belangrijke rol in de cultuur in Noord-Engeland. Niet alleen cricket maar ook rugby is hier ontstaan. Bent u 

voetbalfan? Dan kunt u volop genieten in deze regio. Vele topclubs hebben hun thuisbasis hier, juich voor uw favoriete team of 

ontdek het stadion tijdens een stadion tour! Beoefent u liever zelf uw favoriete sport tijdens uw vakantie? Sla eens rustig een 

balletje af in de prachtige natuur. Golfbanen genoeg in Noord-Engeland om uw handicap te verbeteren.verbeteren.

Golf
Hoewel de bakermat van het golf in Schotland ligt, zijn 

er ook in Noord-Engeland een aantal historische clubs. 

Denk aan de beroemde clubs als Royal Liverpool, Birkdale 

en Lytham & St. Anne’s. Dit zijn echte linksbanen en 

liggen aan de kust in het westen. Deze zijn met recht 

de juweeltjes van England’s Golf Coast. Maar ook in het 

binnenland vindt u uitdagende banen om heerlijk een 

rondje te spelen.

Voetbal
Een aantal van de grootste en oudste voetbalclubs van 

Engeland komen uit het noorden. Denk aan Manchester United, 

Manchester City, Liverpool, Everton, maar ook Leeds United, 

Newcastle United en Sunderland. Dit seizoen spelen er redelijk 

wat Nederlanders bij deze clubs, zoals Daley Blind bij Manches-

ter United en Tim Krul, Vurnon Anita en Siem de Jong 

bij Newcastle United. 

Wat is er nou leuker dan de onvervalste voetbalsfeer te proeven 

en een wedstrijd bij te wonen? Beleef het sportieve Engelse 

gevoel en moedig uw favoriete team aan. Geen kaarten voor 

een wedstrijd kunnen bemachtigen? Maak dan kennis met het 

stadion en duik de kleedkamers in, loop door de catacomben, of 

zit op de ereplaatsen op de tribunes tijdens een stadion tour. De 

uitgelezen kans om alle ins en outs van het stadion en de spelers 

te weten te komen. 

www.noordengeland.nl
Kijk ook 

eens op

voor meer 

reistips!



Snel en direct vliegen* 
Noord-Engeland is heel goed bereikbaar vanuit Nederland. 

Meerdere malen per dag vertrekken er directe vluchten 

naar de diverse luchthavens in het noorden. Perfect dus 

voor een citytrip of een fly-drive, want een auto huren kan 

op iedere luchthaven. Hieronder de diverse luchtvaart-

maatschappijen en routes voor u op een rijtje:

KLM.com
Amsterdam – Newcastle International Airport

Amsterdam – Manchester Airport

Amsterdam – Durham Tees Valley Airport

Amsterdam – Leeds Bradford Airport

Amsterdam – Humberside Airport

Easyjet.com 
Amsterdam – Liverpool John Lennon Airport

Amsterdam – Manchester Airport

Flybe.com
Amsterdam – Liverpool John Lennon Airport

Amsterdam – Manchester Airport

Amsterdam – Doncaster Sheffield, Robin Hood (vanaf 

april 2016)

Jet2.com
Amsterdam – Leeds Bradford Airport

Liverpool, John 
Lennon Airport

Port of Liverpool

Newcastle 
International 

Airport

Leeds Bradford 
Airport

Durham Tees 
Valley Airport

Doncaster Sheffield, 
Robin Hood Airport 

Humberside 
Airport 

Manchester 
Airport

Port of 
Newcastle

Port of Hull

33UW VERBLIJF IN NOORD-ENGELAND

Unieke slaapplekken
Knusse boerderijtjes, stoere kastelen, kanaalboten, B&B’s, 

campings en hotels: u kunt het zo gek niet bedenken of u 

vindt uw favoriete onderkomen in Noord-Engeland. 

Wat denkt u van een luxe self-catering appartement in het 

charmante kuurstadje Harrogate? Wellicht wilt u liever 

onder de sterren kamperen en uitkijken over de kustlijn van 

Yorkshire. Durft u het aan om in een spookkasteel te over-

nachten? Reist u met een kleiner budget, kies dan voor één 

van de kwalitatief goede hostels of verblijf op een campus 

van een universiteit. Misschien wilt u liever de handen uit 

de mouwen steken en een paar nachten op een boerderij 

verblijven. 

Op deze pagina vindt u een kleine selectie uit de 

leukste country inns, B&B’s, campings & mooiste 

landhuizen.

 

Park Cliffe Camping & Caravan Estate, 
Windermere 
Deze camping ligt temidden van het ongerepte landschap 

in het hart van het Lake District en op korte afstand van 

het Bowes-on-Windermere. Of u met camper of tent aan-

komt, of u nu een sta-caravan of camping pod huurt, er is 

genoeg keuze met een scala aan moderne voorzieningen. 

www.parkcliffe.co.uk 

Shibden Mill Inn, Halifax, West Yorkshire 
Shibden Mill Inn, gelegen in de schilderachtige Shibden 

vallei, is al 300 jaar het hart van het lokale leven. Van-

daag de dag heeft Shibden Inn een geweldige reputatie 

in heel Groot-Brittannië. Deze inn is bekroond als Les 

Routiers Inn van het jaar 2015 en Sky grote Britse Pub 

van het jaar 2015.  www.shibdenmillinn.com 

Matfen Hall Hotel, Golf & Spa, Matfen, 
Northumberland 
Matfen Hall Hotel is een prachtige landhuishotel in het hart van 

Northumberland. Het hotel wordt vaak gebruikt als trouwlocatie 

en u staat vast versteld van haar schoonheid. Het Library Res-

taurant staat bekend om het uitgebreide menu met fantastisch 

eten en haar unieke intieme sfeer. De sfeervol ingerichte kamers 

bieden zowel comfort als karakter. Matfen Hall's zeer gewaar-

deerde 27-holes golfbaan en prachtige spa-recreatieclub bieden 

een ideale gelegenheid voor ontspanning.

www.matfenhall.com

Lighthouse keeper’s cottages at Souter 
Lighthouse, Marsden in South Shields, 
Tyne & Wear 
Souter vuurtoren werd geopend in 1871 en het is de  

eerste elektrische vuurtoren in de wereld. Veel van de 

originele kenmerken van de huisjes bestaan nog steeds. 

Elk huisje een eigen tuin en parkeerplaats op het terrein.

www.nationaltrust.org.uk/souter-lighthouse-and-the-leas 

Ga naar

www.noordengeland.nl 

plan uw bezoek en bekijk waar 

u het beste kunt

 verblijven.

Onze Tip!

32 UW REIS NAAR NOORD-ENGELAND

www.noordengeland.nl

Uw vakantie begint aan boord 
Misschien wel de leukste en meest bijzondere manier om naar Noord-Engeland te reizen is per boot. Heel gemakkelijk en 

comfortabel steekt u de Noordzee over. Aan boord genieten van een hapje en drankje en uitwaaien op het dek. 

U vertrekt einde middag in Nederland en komt in de ochtend aan in Engeland. Ideaal, zo bent u geen reisdag kwijt en kunt 

u meteen de hele dag benutten om de cultuur, natuur en historie ter plaatse te gaan ontdekken. Neem uw auto mee aan 

boord om de regio volledig op uw eigen gemak te verkennen.

P&O Ferries DFDS Seaways
www.poferries.com  www.dfdsseaways.nl

Rotterdam naar Hull  IJmuiden naar Newcastle

Zeebrugge naar Hull

Snel, comfortabel en 
gemakkelijk op reis

*Actueel overzicht van dec 2015 

www.noordengeland.nl

Kijk ook eens op

voor meer reistips!



35ENJOY YOUR MEAL!

Culinair genieten in het noorden van Engeland
Als het om eten en drinken gaat heeft Noord-Engeland genoeg te bieden. Bijzondere lokale gerechten, die met passie door 

chefs van de beste restaurants worden bereid. Er is volop keuze: van restaurants met Michelinsterren tot aan pubs met een 

stevig en gezond maal of fish-and-chips, en van traditioneel gebrouwen bier tot aan bekroonde Engelse wijnen of een kop thee.  

Noord-Engeland is een culinair hoogtepunt. Enjoy your meal! 

We weten allemaal hoe onmisbaar het kopje thee voor de 

Engelsen is. Maar wist u dat Earl Grey-thee ontstond in 

Northumberland? Daar stond de woning van Lord Grey, 

een voormalige Britse premier. Earl Grey heeft zijn aparte 

smaak gekregen door de toevoeging van bergamotolie, die 

werd gebruikt om de overheersende kalksmaak van het 

water uit de bron bij zijn woning te maskeren.

Smikkelen van scones, muffins, bonbons en chocolade 

tijdens een afternoon tea. Bij Bettys theesalons ervaart u 

de heerlijke smaken en de echte Engelse traditionele sfeer. 

De eerste theesalon ontstond een eeuw geleden in Harro-

gate en tegenwoordig vindt u ze op zes locaties door heel 

Yorkshire. Bettys staat bekend om zijn Grand Cru Choco-

late Torte, Yorkshire Fat Rascal Scones en 

natuurlijk haar feestelijke afternoon teas. 

Noord-Engeland heeft voor elke smaak genoeg te bieden. Tast toe!

Ook in Lancashire wacht u een culinair avontuur. Zoals bij Hogh-

ton Tower, een 16e eeuws landhuis, waar koning James I ooit een 

stuk Lancashire Beef tot ridder sloeg, en het ‘Sir Loin’ noemde. 

De idyllische marktplaats Bakewell in het Peak District staat 

bekend om zijn Bakewell Pudding. Dat is een kruimelig taartje, 

gevuld met jam en daarbovenop een vulling van ei en aman-

delen. Het recept ontstond in de 19e eeuw bij toeval en is tot 

op de dag van vandaag een goed bewaard geheim.

Dan is er nog de bekende Britse favoriet fish-and-chips, waar-

van u kunt genieten bij het bekroonde restaurant Quayside in 

Whitby, Yorkshire. Een van de leukste plekjes aan de kust voor dit 

oer-Engelse gerecht.

Iets te drinken hoort er uiteraard ook bij. Er zijn in Noord-Enge-

land talloze distilleerderijen en ambachtelijke bierbrouwerijen. 

Veel daarvan kunt u bezoeken, bijvoorbeeld The Lakes Distillery 

in het Lake District of de Wylam Brewery in Northumberland, 

waar u Lancashire’s ‘Blond Witch’ ale and Yorkshire’s ‘Black 

Sheep’ uw tong kunt laten strelen.

Van fish & chips tot een 

2-sterren restaurant.... Kijk op

www.noordengeland.nl 

voor meer restaurant- 

suggesties

onze Tip!

IJMUIDEN - NEWCASTLE

WWW.DFDS.NL/VB

€119 P.P.V.A.

OVERTOCHT 
NEWCASTLE

15% korting
25% aanbetalen

gratis wijzigen
& annuleren

VROEGBOEKVOORDEEL TOT 29 FEBRUARI

o.b.v. 2 personen + auto
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37EVENEMENTEN IN 2016

Flying Scotsman Season  
Februari - juli 2016

In het National Railway Museum in York: 

stap aan boord van deze oude stoom-

locomotief, bezoek de tentoonstellingen 

en ontdek de historie.

www.nrm.org.uk/flyingscotsman/scots-

man-season.aspx

JORVIK Viking Festival 
Februari 2016

Een festival in York vol ridders en Vikingen.

www.jorvik-viking-festival.co.uk 

Gateshead International  
Jazz Festival
15 - 17 april 2016 
Muziek van Britse, Europese en zelfs 

wereldwijde iconen uit de jazzwereld in 

Newcastle Gateshead.

www.sagegateshead.com 

Tour De Yorkshire 
Voorjaar 2016

Een internationale wielerwedstrijd met 

topteams en -renners uit de hele wereld. 

letour.yorkshire.com/ 

P1 Scarborough Grand Prix 
of the Sea 
Mei 2016

Een groot gratis festijn van motorboot-

races, waarbij SuperStock Powerboat 

Championship en AquaX Jet Ski Races 

worden gehouden.

www.p1superstock.co.uk 

York Mystery Plays 
26 mei - 30 juni 2016

Een toneelreeks van 48 

Engelse mysteriespelen in de 

York Minster.

yorkminster.org/mysteryplays2016  

Jesterval 
Juni 2016

Newcastle. Een cultureel comedy spek-

takel beslaat een uiteenlopende reeks 

superacts.

www.jesterval.co.uk 

Leeds Waterfront Festival 
Juni 2016

Een geweldige combinatie van de beste 

muziek, optredens, kunst en plezier voor 

het hele gezin in Leeds.

www.leedswaterfrontfestival.com

Liverpool Biennial 2016 
Festival of Contemporary Arts 
9 juli - 16 oktober 2016 
Een festival vol met hedendaagse kunst.

www.biennial.com

Whitby Regatta 
19 - 22 augustus 2016

Deze regatta bij Whitby biedt vier 

dagen lang amusement, zeilwedstrijden, 

roeiwedstrijden en diverse gratis 

evenementen.

www.whitbyregatta.co.uk/

Tall Ships 
Regatta, 

26 - 29 augustus 2016

Naast de grootste en 

meest spectaculaire tallships 

van de wereld zijn er concerten, een 

nagespeelde zeeslag en sportwedstrijden 

in Blyth, Northumberland.

www.visitnorthumberland.com/

blythtallships2016

World Curry Festival 
September 2016

Een culinair festival om alle soorten 

Curry te proeven in Bradford; de curry- 

hoofdstad van Groot-Brittannië.

www.worldcurryfestival.com

York Food and Drink Festival
September - oktober 2016

Van wijnproeverijen, lezingen en culinaire 

voorproefjes tot aan kookdemonstraties 

en interactieve workshops.

www.yorkfoodfestival.com 

Kendal Mountain Festival 
17 - 20 november 2016

Een van de meest vooraanstaande 

festivals van avontuurlijke films en 

inspirerende sprekers in de wereld. 

www.mountainfest.co.uk

5 tips voor 2016:
JORVIK Viking fesitval - york

grand prix of the sea - scarborough 
Jesterval- newcastle

liverpool biennial - liverpool
world curry festival - bradford

Wat is het noorden van Engeland toch 
prachtig! Deze streek brengt je naar de 
betoverende natuur van het Lake District, die 
vele dichters en schrijvers inspireerde. Dit jaar 
staat in het teken van Beatrix Potter, die precies 
150 jaar geboren werd. Daarna ontdek je twee van 
de mooiste middeleeuwse steden van Engeland, 
Chester en York. Beide hebben prachtig be-
waarde stadsmuren, een magnifi eke
kathedraal en middeleeuwse (winkel)
straatjes. Inbegrepen is een boottocht met 
een stoomschip op Ullswater en een fasci-
nerend bezoek aan een van dé Britse iconen: 
het vorig jaar geopende World of Wedgwood in 
Stoke-on-Trent. Wandel je ook in het spoor van de Beatles door Liverpool, de 
stad waar de popmuziek begon? Volg je de Romeinse sporen langs Hadrian’s 
Wall? Of ervaar je de mystiek van Fountains Abbey? 

Je begint in Best Western Castle Green Hotel in het mooie marktstadje Kendal. 
Het hotel heeft een grote tuin, een bekroond restaurant en een gezellige pub. 
Dit hotel ligt ook gunstig voor een kijkje bij Hadrian’s Wall, de tuinen van
Levens Hall en het Lake District. Dan reis je naar Best Western Queen Hotel, 
centraal in Chester. Dit fraaie en zeer comfortabele Victoriaanse hotel ligt 
ideaal om de stad te verkennen. Ook voor uitstapjes naar o.a. Liverpool zit 
je goed. Je sluit af in Park Inn in York, op nog geen 10 minuten lopen van de 
kathedraal en de leukste winkelstraatjes.

Iconen van Noord-Engeland
10-daagse rondreis Lake District, Chester en York 

Informatie & reserveren:
www.pharosreizen.nl/gelezen-in/noord-engeland of bel 023 - 55 
42 870 (lokaal tarief) met zoekcode 99865 of ga langs bij één van de reis-
bureaus van VakantieXperts.

vanaf

euro p.p.
829

Inbegrepen
• overtocht IJmuiden-Newcastle, incl. autovervoer 
 en overnachting in binnenhut (DFDS)  
• 3x overnachting met ontbijt in Best Western 
 Castle Green Hotel 
• 2x overnachting met ontbijt Best Western
 Queen Hotel 
• 2x overnachting met ontbijt Park Inn York 
• overtocht Hull-Rotterdam, incl. autovervoer en 
 overnachting in binnenhut (P&O)
• entree World of Wedgwood 
• boottocht Ullswater Steamers
• entree World of Beatrix Potter

Prijzen 10 dagen
28/03-22/04 829
23/04-30/06 869
01/07-31/07 929
01/08-14/08 879
15/08-30/10 869

Prijzen in € p.p. Niet inbegrepen: reserveringskosten (€20,- en 
voor ANWB-leden €15,-), toeristenbelasting (lokaal tarief) en 
kosten Calamiteitenfonds (€2,50).

zoekcode 99865

betoverende natuur van het Lake District, die 
vele dichters en schrijvers inspireerde. Dit jaar 
staat in het teken van Beatrix Potter, die precies 
150 jaar geboren werd. Daarna ontdek je twee van 
de mooiste middeleeuwse steden van Engeland, 

nerend bezoek aan een van dé Britse iconen: 
het vorig jaar geopende World of Wedgwood in 

Inbegrepen
• overtocht IJmuiden-Newcastle, incl. autovervoer 
 en overnachting in binnenhut (DFDS)  
• 3x overnachting met ontbijt in Best Western 

Evenementen in 2016
De bruisende regio Noord-Engeland heeft het hele jaar door van alles te bieden. Naast alle bezienswaardigheden worden er 

heel veel evenementen gehouden. Hier een greep uit de meest bijzondere, unieke en populairste evenmenten.

Hull City of Culture 2017!

Een jaar lang culturele 

activiteiten in Hull. 

www.hull2017.co.uk.

extra Tip!
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Best of Britain Travel 
www.bestofbritain.nl

Gespecialiseerd in individuele reizen

British Holidays 
www.britishholidays.nl

Gespecialiseerd in huisjes en 

vakantieparken

Buro Scanbrit 
www.buroscanbrit.nl

Gespecialiseerd in excursiereizen, 

hotel reizen, city trips, actieve 

vakanties en rondreizen

Celtic Tours 
www.celtictours.nl

Organiseren autorondreizen en 

ook wandel- en busreizen

Cottage Centre 
www.cottagecentre.nl

Gespecialiseerd in Britse cottages 

Dalstra Reizen 
www.dalstra.nl

Organiseren busreizen

de Jong Intra Vakanties 
www.dejongintra.nl

Bieden stedenreizen, rondreizen 

en accommodaties

De Wandelwaaier 
www.wandelwaaier.nl

Organiseren wandelvakanties

Eigen-Wijze Reizen 
www.eigenwijzereizen.nl

Gespecialiseerd in individuele 

sportieve reizen, wandelen en fietsen

Euro Relais 
www.eurorelais.nl

Aanbod van vakantiehuizen en 

vakantieparken

Greenwood Vakantiehuizen 
www.greenwood.nl

Aanbod van vakantiehuizen

Horizon Motor Reizen 
www.horizonmotorreizen.nl

Gespecialiseerd in motorreizen

House of Britain  
www.houseofbritain.nl

Gespecialiseerd in autorondreizen, city 

trips, short breaks, actieve vakanties

Interhome
www.interhome.nl

Aanbod van vakantiehuizen

Maaskant Reizen
www.maaskant.com

Organiseren rondreizen en dagtochten

Meander Reizen
www.meanderreizen.nl

Gespecialiseerd in wandelvakanties 

Motoerit
www.motoerit.nl

Bieden rondreizen aan op de motor

Oad Bus
www.oad.nl

Busrondreizen

Pharos Reizen
www.pharosreizen.nl

Gespecialiseerd in autorondreizen, 

city breaks

SNP Natuurreizen
www.snp.nl

Gespecialiseerd in wandel-, fiets- 

en natuurvakanties

Sports Experience
www.sports-experience.nl

Voetbalreizen

SRC Cultuurvakanties 
www.src-cultuurvakanties.nl

Culturele rondreizen zowel individueel als 

groepsreizen.

Taylings Holidays Nederland 
www.taylingsholidays.com

Bieden vakantiehuizen en vakantie-

parken aan

Topo-Aktief 
www.topo-aktief.nl

Gespecialiseerd in wandel- en 

fietsvakanties

Travel4reasons 
www.travel4reasons.nl

Organiseren voetbalreizen en 

city trips.

Travellers wandelreizen
www.travellers.nl

Organiseren fiets- en wandelreizen

Van Nood Reizen
www.vannood.nl

Bieden busrondreizen en 

city trips

Wij wensen u 
alvast een 
goede reis!

Waar boekt u uw reis?
Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u ook Noord-Engeland gaan bezoeken? Om het u gemakkelijk te maken vindt u hier 

een lijst van reisorganisaties die vakanties, (auto-)rondreizen, wandel- en/of fietsvakanties, accommodaties, busreizen 

aanbieden. Wij wensen u alvast een goede reis!

www.noordengeland.nl
Kijk ook 

eens op

voor meer 

reistips!



DAT PRACHTIGE UITZICHT

Ga je nooit vergeten

Boek jouw overtocht voor 2016 
vandaag nog op poferries.com 
of bel 010 714 54 64

Pak de auto en vaar met P&O Ferries een onvergetelijk 
Brits avontuur tegemoet. Boek nu jouw overtocht voor 
2016 en ontvang tijdelijk tot 15% vroegboekkorting. 
En vergeet niet: hoe eerder je boekt, des te groter de 
keus in afvaarten en hutten.

Promotionele voorwaarden: Aanbiedingen zijn geldig op boekingen die voldoen aan de eisen voor reizen op Rotterdam/Zeebrugge – Hull route. 10% korting is geldig op overtochten 
van korte duur (maximaal 5 dagen in Groot-Brittannië) en lange duur (meer dan 5 dagen in Groot-Brittannië) gemaakt vanaf nu tot en met 14 februari 2016. Reizen kan vanaf 6 januari 
2016 tot en met 30 december 2016. De 15% korting is enkel geldig wanneer op de heen- of terugreis alle maaltijden (ontbijt + diner) in The Kitchen of The Brasserie worden bijgeboekt. 
Uitgesloten van deze aanbiedingen zijn minicruises, busjes, boekingen die worden gemaakt in de haven en alle overtochten voor commerciële doeleinden. Korting wordt toegepast 
wanneer een eVoucher code wordt ingevoerd aan het einde van het boekingsproces. Voor telefonische boekingen geldt een boekingstoeslag van € 6. Boekingen op basis van 
beschikbaarheid. P&O Ferries behoudt zich het recht te wijzigen of alle elementen van de promotie terug te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. Algemene & Promotionele 
Voorwaarden P&O Ferries zijn van toepassing op deze aanbieding en zijn beschikbaar op de P&O Ferries website.

KORTING

BOEK VROEG EN 
ONTVANG TOT 


