
Dag 1
Transfer per autocar naar IJmuiden.  Inschepen op de nachtboot 
naar Newcastle.  Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 2
Bezoek aan het Arbeia fort.  Dit Romeinse fort bewaakte ooit de 
riviermonding van de Tyne.  Hier waren duizenden troepen geves-
tigd en de opgravingen en gedeeltelijke reconstructies van de  
originele gebouwen tonen de schaal van deze nederzetting.
Namiddag stadsbezoek. Newcastle on Tyne, zoals de stad  
officieel heet, is een stad vol contrasten: tussen de oude gebouwen 
ziet u hypermoderne bruggen. Net buiten de stad ziet u “The Lady 
of the North”, een gigantische liggende vrouwenfiguur, aangelegd 
op restafval van een koolmijn.

Dag 3
De Howick Hall Gardens bestaan uit een bosrijk landschapspark 
en prachtige formele tuinen rond een buitenhuis dat in 1782 werd 
gebouwd voor de tweede earl Grey (naar wie de bekende thee is 
genoemd).  De tuinen van Alnwick kennen een rijke geschiedenis. 
Rond het bijbehorende kasteel zijn destijds de opnames gemaakt 
van de twee eerste Harry Potter films.  In 1997 werden de tuinen 
gerenoveerd met medewerking van Jacques en Peter Wirtz.  In 2005 
ontstond de unieke Poison Garden met een 100-tal soorten dode-
lijke planten. 

Dag 4
Rit naar Bid-a-Wee Cottage garden, een informele tuin in een oude 
zandsteengroeve.  De tuin is het levenswerk van Marc Robson die zijn 
plantenkennis combineerde met een bijzonder gevoel voor schaal en 
optische illusies. De tuinen van Whalton Manor Gardens, het ver-
borgen juweeltje van Northumberland, werden heraangelegd door 
Sir Edwin Luytens, samen met Gertrude Jekyll.  U vindt er een lange 
pioenenborder, een rozentuin en tal van sierheesters en clematis.  
Wallington House Gardens is sinds 1942 in handen van de Natio-
nal Trust.  Op het landgoed, aangelegd in informele stijl, loopt alles 
door elkaar: grote gazons, bos, park en boerenland. Doorreis naar 
het hotel in Newcastle.

Dag 5
Wandeling langs een stukje van de Muur van Hadrianus, van 
Housesteads via Sycamore Gap tot Steel Bridge (5 km) of Cawfield 
Quarry (8,5 km) waar de autocar de deelnemers opwacht.  Doorreis 
naar het hotel in Carlisle.

Dag 6
De 12de-eeuwse Lanercost Priory, een voormalige klooster, werd 
deels gebouwd met stenen uit de Muur van Hadrianus.  Er worden 
nog altijd diensten gehouden. Vervolgens gaat de reis naar Lang-
ley Garden Station.  Deze mooie woodland tuin ligt in een oude 
spoorwegbedding.  Namiddag bezoek aan het Romeinse Fort Vin-
dolanda.  Hier worden sedert 1831 opgravingen gedaan en u ziet 
er restanten van een fort, een badhuis en woningen.  Het museum 
bezit één van de grootste Britse schatten: de Vindolanda schrijfta-
bletten, de enige voorbeelden van Romeinse steno. 

Dag 7
Voormiddag bezoekt u het stadje Carlisle met de kathedraal en het 
beroemde Tullie House Museum waar ook een tuin bij hoort met 
planten uit de Romeinse tijd. 
Ten westen van Carlisle ligt de muur van Hadrianus.  Wandeling langs 
het laatste stukje van de Muur door een uitzonderlijk mooi natuur-
gebied, van Glasson naar Bowness-on-Solway (+/- 5 km).

Dag 8
Onderweg naar Newcastle bezoek aan Bradley Gardens, een mooie 
ommuurde tuin in de vallei van de Tyne.  Op zo’n 15 minuten van het 
centrum van Newcastle, ziet u het grootste kunstwerk van Engeland, 
de “Angel of the North”, een enorm beeld van een engel met uit-
gestrekte vleugels met een spanwijdte van 54 meter.
Inschepen voor de nachtelijke overzet naar IJmuiden. Avondmaal 
en overnachting aan boord.

Dag 9
Ontbijt aan boord.  Aankomst in IJmuiden en doorreis naar de ver-
schillende opstapplaatsen.

1.657 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 595 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, overzet IJmuiden <-> 
Newcastle per nachtboot, avondmaal en ontbijt 
aan boord, 2 overnachtingen met ontbijt en 
avondmaal in hotel The White Swan in Alnwick, 
1 overnachting met ontbijt en avondmaal in 
het Marriott Hotel in Newcastle, 3 overnach-
tingen met ontbijt en avondmaal in het Crown 
Hotel in Wetheral bij Carlisle, 2 middagmalen, 
toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 
deskundige reisbegeleiding door Marleen 
Waerzeggers, fooi chauffeur, KBC reis- en an-
nuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 
Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke 
uitgaven

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Een Internationaal paspoort is vereist voor het 
Verenigd Koninkrijk. 
Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist.

Uurrooster overzet IJmuiden - Newcastle 
30 mei: IJmuiden 17u30 • 31 mei: 09u15 Newcastle 
6 juni: Newcastle 17u00 • 7 juni: 09u45 IJmuiden
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Muur van  
Hadrianus 
Een rondreis door Northumberland

Negen dagen van 30 mei tot 7 juni 2022
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De Chinese Muur, de Berlijnse Muur, 
de Groene Lijn in Cyprus… en 
aan de buitengrenzen van Europa 
worden vandaag ook weer muren 
opgetrokken. Muren zijn van alle 
tijden en in het hoge noorden 
van Engeland staat één van de 
meest legendarische bouwwerken 
uit de Europese geschiedenis: de 
Muur van Keizer Hadrianus.  Deze 
verdedigingsgordel begint in 
Wallsend aan de Noordzee en loopt  
tot Bowness-on-Solway aan de 
Ierse Zee, zo’n 134 km verder.  De 
sliert van grote en kleine Romeinse 
forten aan de noordgrens van het 
Romeinse Rijk werd gebouwd om de 
barbaren buiten te houden. 
Maar er is nog veel meer in de 
omgeving van de Muur: landhuizen 
en prachtig gerenoveerde 
historische tuinen, moderne parken, 
indrukwekkende monumenten, 
rustige stadjes, Engelse pubs,…  
Een ideale mix voor wie houdt van 
geschiedenis, tuinen, natuur en 
wandelen.
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