
ENGLAND  COAST  TO  COAST  

 
 
 
Beste leden, lieve vrienden, 
 
Zoals beloofd geef ik hier wat meer tekst en uitleg bij onze 8-daagse tourrit doorheen 
Engeland, genaamd, Coast to Coast.  
Ik maak een “smoelenboek” (lees:overzicht met foto’s en naam van alle deelnemers) dat 
iedereen ontvangt bij vertrek.   
 
Vertrekdatum 4 mei 2021. 
De offerte is onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventueel een wijziging in de 
route van P&O Ferries. Momenteel wordt er vanuit Zeebrugge niet naar Hull gevaren en 
het is nog niet bekend of de route in 2021 wordt hervat. Als alternatief zou er dan vanuit 
Rotterdam naar Hull moeten worden gereisd. Meer info volgt. 
 
 
Dag 1,  
4 mei 2021 
Overtocht met P&O Ferries vanuit Zeebrugge vertrek om 19.00 uur. 
Aan boord een 2-persoonsbuitenhut douche/toilet. 
Champagne aperitief, diner en ontbijt aan boord inbegrepen.  

 
 
 
Dag 2 
5 mei 2021 
Aankomst in Hull om 08.00 uur  
Diner, logies en ontbijt in Mollington, Banastre Hotel Mollington. 
Chester (Middeleeuwse stad). (220 km) 
 



 
 
Dag 3 
6 mei 2021 
Diner, logies en ontbijt Mollington, Banastre Hotel Mollington of gelijkwaardig. 
Breng een bezoek aan de stad van The Beatles,  Liverpool en bezoek; 
The Beatles Story, Liverpool FC, Walker Art Gallery en Tate Liverpool (voor 
kunstliefhebbers), ‘Shop till you drop’ (Topshop en Quarter met designer labels,…), Dock 
Front (UNESCO werelderfgoed), Merseyside Maritime Museum (bij het Albert Dock), 
Magical Mystery Tour. (26 km) 
 

 
Dag 4 
7 mei 2021 
Diner, logies en ontbijt in Grasmere, The Swan Hotel. 
Tour door het Lake District, National Park, Cumbrian Mountains, Lake Windermere 
(grootste meer van Engeland), Bassenthwaite Lake, Ullswater, The World of Beatrix 
Potter, Hawkshead, Levens Hall & Gardens, Hutton-in-the-Forest House & Gardens, 
Sizergh Castle & Garden. Dove Cottage, Rydal Mount, Armitt Museum and Gallery, 
Harrison Stickle en Pike of Stickle. (afstand 180 km) 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Dag 5 
8 mei 2021 
Diner, logies en ontbijt in Wetherby, Wood Hall Hotel of gelijkwaardig. Momenteel zit 
dit hotel vol maar men zoekt voor een gelijkwaardig alternatief. 
Een prachtige tocht door de Yorkshire Dales, Studley Royal Gardens, Fountains Abbey 
(werelderfgoed), Aysgarth (watervallen), Hawkes, Ilkley (forellenkwekerijen), Skipton. 
(140 km) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 6 
9 mei 2021 
Diner, logies en ontbijt in Brough, Cave Castle Hotel. 
Tocht door de Yorkshire Moors met als hoogtepunten, Thirks (praktijk van James Herriot, 
James Alfred Wight), Helmsley Black Swan (lunch), Robin Hoods Bay (vissersdorp met 
doolhof van kleine straatjes), Whitby, North Yorkshire Moors (oude spoorlijn van 
Pickering naar Grosmont). (78 km) 
 

 
 

 
 
 
Dag 7 
10 mei 2021 
Vertrek P&O Ferries vanuit Hull om 18.30 uur vanuit Hull naar Zeebrugge. 
Champagne aperitief, diner en overnachting aan boord. 
 
 
Bezoek de prachtige stad York met o.m. Jorvik Viking Centre (Vikingmuseum), het York 
Castle Museum, het Yorkshire Museum, York Minster (imposante kathedraal), winkelen 
(authentieke fudge snoepmakerij), National Railway Museum. (48 km+61 km) 
 

 
 
 
 
 



Dag 8 
11 mei 2021 
Aankomst in Zeebrugge om 09.30 uur ontbijt aan boord, ontscheping en thuisrit. 
 
Reissom 
De reissom voor bovenstaand arrangement bedraagt € 1650,00 per persoon en is onder 
voorbehoud van prijswijzigingen. 
De reissom is inclusief de retourovertocht P&O Ferries van Zeebrugge (Rotterdam) naar 
Hull en de overnachtingen in genoemde 4* ambiance hotels op basis van een 3-gangen 
diner en ontbijt. Water en ½ fles huiswijn per persoon bij diner inbegrepen. 
 
Allotment 
30x tweepersoonskamer met bad of douche en toilet 
 
Informatiepakket  
Elk equipe ontvangt een uitgebreid informatiepakket over de diverse onderdelen van de 
tourtocht. Dit pakket bevat onder meer algemene brochures, vaarschema' s, met route 
getekende plattegronden, wegeninformatie, hotel- en restaurantlijst. 
 
Niet inbegrepen zijn 
- Optionele excursies 
- Uitgaven van persoonlijke aard w.o. entreegelden voor museum, garderobe,                         
minibar, pay-tv, roomservice, bijkomende tafeldranken, vaste telefoon, kosten van 
verzekeringen,   koffie- en thee stops, barservice, en evt. brug –, tol- en tunnelgelden. 
- Reis- en/of annuleringsverzekering  
- Verplichte bijdrage Stichting Calamiteitenfonds Reizen à € 2,50 per aanmelding /      
per auto / per equipe. 
 
Algemene Leveringsvoorwaarden 
Onze dienstverlening als agent van diverse vervoersmaatschappijen en andere 
principalen geschiedt onder toepasselijkheid van hun voorwaarden. Behalve deze 
voorwaarden zijn op al onze verbintenissen van toepassing; 
- Jegens cliënten, in onze hoedanigheid van reisorganisator:  
          de ANVR-Consumentenvoorwaarden ( Deel A – Reisvoorwaarden) 
- de Garantieregeling van de SGR en de Garantieregeling van de SCR 
 
Bovengenoemde voorwaarden en condities liggen ter inzage op ons hoofdkantoor. Vraagt 
u er zo nodig om. 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER VOLGT, dit is enkel informatief. 
 
 
ANVR-Consumentenvoorwaarden  
European Oldtimer Tours is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge 
normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de 
informatie daarover. De toertochten van European Oldtimer Tours worden aangeboden 
onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden-) 
van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit 
niet het geval is. Deze  ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn ter inzage op www.anvr.nl. 
Vraagt u ons er zo nodig om. Door het plaatsen van uw handtekening op het 
aanmeldingsformulier gaat u akkoord met deze consumentenvoorwaarden.  
Stichting Garantiefonds Reisgelden 
European Oldtimer Tours is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). 
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de toertochten van European 
Oldtimer Tours onder garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument 
ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door 



financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover 
de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, 
wordt zorggedragen voor de terugreis. 
Calamiteitenfonds 
European Oldtimer Tours is aangesloten bij de SCR (Stichting Calamiteitenfonds Reizen). 
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de 
toertochten van European Oldtimer Tours onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons 
georganiseerde meerdaagse toertocht: -(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij 
de toertocht als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; -de 
noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de 
toertocht moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder 
calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale 
gebeurtenis. Er is een premie verschuldigd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


