
vierdaagse 2021



YORK UK 

2 t/m 5 september 2021



najaarsvergadering 
22 november 2019:



No, I’m not interested

How about a new Pedaleur adventure in 2021: een jubileum 

vierdaagse naar York - UK, compleet verzorgd en vier volle dagen 

fietsen voor ca. € 350,=?!

Yes, I’m in!

280



anders dan anders:

de bestemming





• Oude stad gesticht door de Romeinen in het jaar 71.

• Veel geschiedenis, historische monumenten.

• Stadsmuur uit de elfde eeuw, wandeling van 3,4 km.

• Gotische kathedraal York Minster (13e eeuw).

• Oude straatjes (o.a. Shambles).

• Clifford’s Tower.

• Ambachtelijke winkeltjes, pubs, straatmuziek.

• Chocoladestad van Engeland.



anders dan anders:

vervoer en overnachtingen





• Just a 15 minute riverside walk from the city centre.

• In 2013 voor enkele € Mio gerenoveerd.

• Modern ingericht.

• Free Wifi in centrale bereik.

• Restaurant, bar, lounge.

• Comfortabele kamers.

• Zeer goede reviews (’91% excellent, Tripadvisor).





• Met de Pride of Rotterdam of Pride of Hull.

• Deze schepen behoren tot de grootste cruiseferry’s 

van de wereld.

• Lengte: 215 m, breedte: 32 m, 12 dekken.

• Luxe voorzieningen zoals een muziekzaal, casino, 

restaurants, winkels en bars (consumptiebonnen!).

• Spectaculair uitzicht op zee.

• Stiltezone (☺).



anders dan anders:

het landschap





• Iedereen kan mee, routes en afstanden voor alle 

groepen.

• We fietsen vanaf Oirschot naar Rotterdam en van 

Hull naar York v.v.

• Zowel in NL als in UK zorgen we voor mooie routes.

• Yorkshire biedt een combinatie van natuur, cultuur en 

historie.

• Eén van de meest interessante en afwisselende 

regio’s van Engeland.



YHA York is a very busy family friendly hostel, and is 

often full, so do book early!



• Een bijzondere reis vraagt meer voorbereiding.

• Om doorgang zeker te stellen is reserveren nu reeds 

noodzakelijk.

• Jullie ontvangen na deze vergadering snel een 

definitieve uitnodiging.

• Inschrijving is mogelijk tot 15 april 2020.

• Betalingstermijnen zijn als volgt:

➢ € 20,= / mei 2020

➢ € 165,= / januari 2021
➢ € 165,= / juni 2021



als altijd:

fietsplezier en goed verzorgd



• 4 volle dagen fietsen, 2 dagen NL, 2 dagen UK;

• normale vertrek- en aankomsttijden;

• iedereen kan mee;

• ‘vervoer’ terwijl je slaapt;

• overnachtingen op boot en in YH York;

• nieuwe omgeving;

• compleet verzorgd;

• gebruikelijke afsluiting;

• kosten € 350,= p/p.

Summary



Sign

up 

for

York


