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    0. den - sobota 28. června
  Sraz a nakládání na Pankráci ve 23:00 hod, samotný 
odjezd je ve 02:00 hod., tedy strávíme přibližně dvě 
hodiny v nonstop Restauraci herna Na Pankráci 
(nachází se v ulici Na Pankráci přesně tam, co 18ka 
odbočuje do kriminálu, je to ta 3. kostka odshora)

    1. den - neděle 29. června
  Brzký ranní odjezd z Prahy přes 
Německo do Belgie - Brugge (kde 
možná brzká ranní procházka), 
celkem cca 15 hodin jízda, nalodění 
na trajekt (vyplouvá ve 21 hod). Z 
přístavu Zeebrugge nočním 

trajektem (v kajutách s lehátky) do Kingston upon Hull.
  Brugge - Správní středisko provincie 
Západní Flandry má cca 120000 
obyvatel a leží na řece Reye. Průplavy 
je propojeno s Gentem a přístavy 
Oostende a Zeebrugge. Malebné, 
historické město je jedno z 
nejpůvabnějších v Belgii a v Evropě 
vůbec. Římský most (3.stol.) přes 

řeku, která se vlévala do mořského ramene Zwin, dal 
sídlu pojmenování. Na přelomu 8.-9.stol. zde bylo 
skromné opevnění proti Normanům., v 9.stol. byl 
založen hrad a kolem něho se město rozrůstalo. 
Prosperita se projevila na rozvoji umění a těžila z ní i 
církev: zakládá řadu kláštěrů a opatství. Stejně jako 
Amsterdam i Bruggy jsou nazývány Benátkami severu. 
Hlavní stavební památky jsou soustředěny na dvou 
sousedících náměstích - Markt a Burg. Grote Markt 
(Velké náměstí) s pomníkem cechmistrů Jana 
Breydela a Pietera de Conincka je vymezeno četnými 
štítovými domy v gotickém , renesančním a barokním 
slohu., Halle (tržnice) - impozantní stavba z 13.-
16.stol. s velkou zvonicí Halletoren či Belfort., Old 
Tolhuis (Stará celnice) na náměstí Jan van Eyckplein z 
r.1477., Burgplaats (Hradní náměstí) - do r.1434 zde 
stával hrad, poté dóm, zničený v r.1799. Dominantou 
náměstí je Stadhuis (radnice), nejstarší dochovaná 
radnice v Belgii z let 1376-1420., St.-
Salvatorskathedraal (katedrála Spasitele) - gotická 
stavba., Středověké opevnění ze 13.-14.stol. se čtyřmi 
branami. 
 
   2. den - pondělí 30. června
  Ranní příjezd do Kingston upon Hull, vyložení kol, 
první anglické kilometry pro rozhýbání těla od pobřeží 
mírně zvlněnou krajinou do vnitrozemí.
Kingston upon Hull - v roce 2003 vyšla kniha "Crap 
Towns," jejíž název lze bez použití sprostých slov 
přeložit jako "Hnusný města", obsahuje seznam 50 
britských měst, která prý nejsou k žití. Nelichotivý 
žebříček sestavili majitelé časopisu "The Idler" Dan 
Kieran a Sam Jordison, kteří loni vyzvali na internetu 
své čtenáře, aby hlasovali o nejhnusnějších místech 
Británie.  A nejhorším místem pro život v Británii je v 
knize označeno přístavní město Hull v Yorkshire. 
 

   3. den - úterý 1. července
  Po stezce vedoucí po tělese bývalé železnice přes 
Selby venkovskou krajinou do metropole severu - 
Yorku.

Yorkshire je největší kraj Velké 
Británie o rozloze 6 000 mil (15,000 
km2) s populací asi pět miliónů, 
původní osídlenci byli ze 

skandinávských zemí. 
Selby - město ve West-Ridingu, 
Yorkshire, na pr. břehu řeky Ouse, 
zde splavné, stanice drah 
Doncaster-York, LeedsHull a 
Market-Weighton dráhy 
NorthEastern. Má 7786 obyv. (1901), překrásný 
starobylý kostel z dob Viléma I., r. 1873 opravený, v 
normansko-got. slohu, pak továrny na nitě, 
plachtovinu, kůže, železárny a loděnice. Jindřich I. 
Anglický král se narodil pravděpodobně v Selby mezi 
květnem 1068 a květnem 1069 

Severní Yorkshire Moors 
železnice byla otevřena v 1836, 
začal ji stavět v 1831 George 
Stephenson. Na železnici byly 
používány koňské povozy, razil se 

tunel 110m dlouhý přes skálu u Grosmont, a kříží 
hluboký močál, kde se používalo podloží ze dřeva a 
ovčí vlny. Tunel je nejstarší železniční tunel na světě. V 
prvním roce provozu železnice převezla 10 000 tun 
kamene od Grosmont k Whitbymu a 6 000 cestujících: 
Za 1 šilink seděl cestující na střeše nákladu, za 1 šilink 
a 3 centy seděl uvnitř vagónu a za dvaěa půl hodiny 
dorazil z Whitby do Pickering.

Od r.1845 železnice použivala parní 
lokomotivy, budovali se stálé stanice a 
jiné struktury, které stojí dodnes. Parní 
lokomotivy nemohly vyjet sklon Beck 
Hol a tak bylo postavena střídavá trať, 
která slouží i dnas. Originální cesta, 
která je nyní příjemnou procházkou, se 
jmenuje Rail Street.Přistavěny byli také 

jižní trati od Pickering, tak že trať měla spojení s 
Yorkem a Londýnem.
V r. 1854 byla trať převzata severní východní železnicí. 
Tento proces byl opakován v 1923, když Londýn a 
severní východní železnice převzali kontrolu kvůli aktu 
železnic 1921, a znovu v roce 1948 když znárodnění 
znamenalo, že britské železnice převzaly kontrolu. 
Během této doby bylo málo změněn ve spojení. Na 
základě zprávy Dr Beeching, že Whitby-Pickering je 
neekonomická, byla trať v roce 1965 uzavřena. 
Toto ale nebyl konec pro železnici. V roce 1967, 
NYMR byla založena společnost pro zavhování 
železnice a začala jednání o koupi tratě. Železnice 
byla znovu zprovozěna v roce 1973 
a od té doby je hlavní turistickou 
atrakcí.
 
   4. den - středa 2. července
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  Volný den v Yorku - prohlídka starého města, hrad, 
York, Minster...
  Jméno města York má zajímavou etymologii: přes 
vikingské pojmenování Jórvik původně pochází z 
latinského jména Eboracum, odvozeného od 
britonského “ebor-acon”, tj. “místo mezi tisy”. Město 
bylo založeno v roce 71 po Kristu a má bohatou 
římskou a vikingskou historii. Bylo hlavním městem 
římské provincie Britannia Inferior. Později se stalo 
sídlem yorského arcibiskupa, jehož provincie zahrnuje 
celou severní Anglii; bylo též střediskem vikingského 
království Jórvik. Po celý středověk byl York jedním z 
nejvýznamnějších měst v Anglii a jeho relativní význam 
poklesl až s příchodem průmyslové revoluce. York byl 
hlavním městem Anglie dříve než Londýn a i dnes je 
velmi živým a prosperujícím velkoměstem.
Díky hospodářské stagnaci Yorku za průmyslové 
revoluce se ve městě ve víceméně nedotčeném stavu 
dochovala řada středověkých staveb, jež leckde jinde 
musely ustoupit továrnám a manufakturám. Jedná se 
především o hrázděné a zděné měšťanské domy a 
hostince. Nový zájem o středověk v 19. století vedl k 
rozsáhlému programu rekonstrukce, a město tak dnes 
přitahuje značný zájem turistů. Perlou v koruně města 
je jeho historická katedrála, York Minster.
Město York se rozkládá v Yorské kotlině (Vale of York), 
rovinaté zemědělské oblasti ohraničené na západě 
pohořím Pennines, na severu vysokými vřesovišti 
North York Moors a na západě vrchovinou Yorkshire 
Wolds. Řeka Ouse mezi svými meandry tvoří široké 
nivy (ings) a v mokřinatých údolích v bezprostředním 
okolí města leží čtyři velké obecní louky (stray).
Za dob Římanů byla území podél toku řek Ouse a 
Foss velmi bažinatá, což zlepšovalo obranyschopnost 
města. I dnes je York místem častých povodní, 
vznikajících přelitím řeky Ouse; město má rozsáhlou 
(ačkoli ne vždy dokonale fungující) síť 
protipovodňových zábran, mj. povodňovou stěnu podél 
řeky Ouse a protipovodňová vrata na řece Foss při 
soutoku. Na podzim roku 2000 město postihla ničivá 
povodeň, nejhorší za 350 let, která však nedokázala 
prolomit povodňovou stěnu, zpevněnou pytli s pískem. 
Na území města odjakživa existují rozsáhlé plochy, jež 
jsou vzhledem ke své snadné zaplavitelnosti nevhodné 
k zástavbě.
York je významným železničním uzlem. Křižují se zde 
hlavní železniční trati East Coast Main Line, Cross 
Country Line a TransPennine.
Město York má přibližně 185 000 obyvatel; z toho přes 
90% tvoří běloši.
Ekonomika města je z větší části 
založena na cestovním ruchu, vědě a 
výzkumu a službách. Ještě v 50. 
letech 20. století tomu bylo zcela jinak: 
hlavními zdroji prosperity města byly 
zdejší čokoládovny a železnice. Většina průmyslu je 
však již minulostí, a to včetně vagónky, která ve své 
době zaměstnávala přibližně 22 tisíc dělníků. Mezi 
nejvýznamnější zaměstnavatele v současnosti (2006) 
patří magistrát, pojišťovna Norwich Union a 

čokoládovny Nestlé.
V Yorku sídlí společnost Nestlé Rowntree, světoznámý 
výrobce cukrovinek. Vyrábí se zde mj. čokoládové 
tyčinky Kit Kat a Yorkie a bonbóny Smarties (obdoba 
českých Lentilek). Až do 30. září 2005 byla v Yorku v 
provozu též čokoládovna Terry’s; její majitel společnost 
Kraft Foods však výrobu přesunula do Polska. 
Historická provozní budova je však stále k vidění vedle 
závodiště Knavesmire. I přes velké propouštění u 
velkých zaměstnavatelů v poslední době však 
zaměstnanost v Yorku zůstává na poměrně dobré 
úrovni.
Areál hlavní univerzity města, University of York, se 
rozkládá na východním okraji města v předměstí 
Heslington. Až do roku 2006 šlo o jedinou univerzitu ve 
městě; toho roku získala statut univerzity též York St. 
John University, původně samostatná kolej University 
of Leeds. Ve městě se nachází též několik pracovišť 
britské právnické vysoké školy College of Law.
V centru města stojí York Minster, 
největší gotická katedrála v severní 
Evropě. Je sídlem yorského 
arcibiskupa, což je druhá nejvyšší 
funkce v anglikánské církvi, a 
zároveň katedrálou yorské 
diecéze. Spravuje ji yorský děkan a kapitula, sídlící v 
přilehlém děkanství. 
Chrám má velmi širokou loď a kapitulu ve slohu 
dekorativní gotiky; presbyterium a východní část 
stavby jsou ve slohu anglické svislé gotiky; severní a 
jižní příčné lodi jsou raně anglického původu. 
Katedrála je proslulá svými vitrážemi. Okno v 
západním průčelí lodi pochází z roku 1338; jedná se o 
největší středověké vitrážové okno na světě. Okno ve 
východním průčelí nad kaplí Panny Marie bylo 
dokončeno roku 1408. V severním transeptu se 
nachází tzv. Okno pěti sester, jehož každý lomený 
oblouk je přes 16 metrů vysoký. V jižním transeptu je 
slavné růžicové okno. Varhany na kůru byly dvakrát 
zničeny požárem; stávající nástroj pochází z roku 1829 
a v roce 1993 prošel zásadní rekonstrukcí. 
Katedrála má tři věže; ve dvojici na západní straně 
jsou zvony a zvonkohry. Zvon ‘Great Peter’ v 
severozápadní věži váží 11 tun; v jihozápadní věži je 
14 samostatných zvonů (tenor váží přesně 3 tuny) a 
zvonkohra složená z 11 menších zvonků (tenor 1,17 t). 
Do severního transeptu byl v roce 1955 vsazen orloj 
na památku severoanglických letců, padlých během 
druhé světové války. 
Centrum Yorku svírají středověké hradby. Po celém 
jejich obvodu vede vycházkový okruh, jehož délka 
(včetně několika úseků bez hradeb) činí přibližně 5 km. 
Hradby přerušují čtyři hlavní brány (bars), jež 
pocházejí z 11.-14. století: Bootham Bar, Monk Bar, 
Walmgate Bar a Micklegate Bar; kromě nich se 
dochovaly též dvě menší brány Fishergate Bar (dnes 
pouze pro pěší) a Victoria Bar (nově proražená z 19. 
století). Ve středověku brány omezovaly vstup do 
města, vybíralo se zde clo a plnily též obrannou funkci 
ve válečných dobách. Brána Monk Bar sloužila jako 
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samostatná pevnůstka a dnes je v ní umístěno Richard 
III Museum. Branou Micklegate Bar do města tradičně 
vstupovaly královské průvody. 
Gotická pevnost Clifford’s Tower čtyřlistového 
půdorysu stojí na umělém pahorku normanského 
původu. Původně dřevěný hrad nechal v letech 1068-
1069 vystavět Vilém Dobyvatel. V letech 1245-1265 
byl přestavěn na kamennou pevnost. 
Dne 16. března 1190 zde došlo k masakru asi 150 
Židů. Poté, co město zachvátil požár, hledali v hradu 
záchranu před plameny; protože však tehdejší vládce 
města Richard de Malbis byl velkým dlužníkem 
židovského obchodníka jménem Aaron z Lincolnu, 
vyvolal v hradu lynčování, aby se svého věřitele zbavil. 
Spolu s ním při masakru zahynulo dalších zhruba 150 
osob.
Úzkou středověkou uličku zvanou The Shambles 
(Masné krámy) lemují obchody a čajovny, původně 
však všechny z nich byly řeznickými krámy. Při bližším 
ohledání jsou patrny četné dosud dochované háky k 
zavěšování masa. Stojí zde i rodný dům mučednice a 
světice Margaret Clitherow, dnes přeměněný na její 
svatyni. V centru Yorku je mnoho dalších úzkých 
uliček, ale žádná z nich nemá neopakovatelné kouzlo 
Shambles. S okolními ulicemi je propojena řadou 
pěších průchodů (snickelways). 
Město se chlubí mnoha muzei, mimo jiné zde najdeme 
Castle Museum (muzeum dějin města a okolí), 
Yorkshire Museum, Jorvik Museum (expozice 
vikingského osídlení) a Merchant Venturers’ Hall (síň 
cechu obchodníků, dodnes fungující a vlivné 
organizace). Národní muzeum železnic (National 
Railway Museum) se nachází nedaleko nádraží a 
spravuje rozsáhlou sbírku železniční techniky i největší 
sbírku lokomotiv na světě. Mezi nejzajímavější 
exponáty patří nejrychlejší parní lokomotiva světa 
LNER 4468 Mallard a světoznámého Létajícího Skota 
(4472 Flying Scotsman), jenž je dodnes nasazován v 
běžném provozu. 
York je rovněž místem významných koňských dostihů. 
Na yorském závodišti ve čtvrti Knavesmire se 
každoročně v srpnu pořádá turnaj Ebor Handicap 
Meeting. 
Ve městě je zachována řada středověkých 
anglikánských kostelů a několik prastarých hospod a 
hostinců. Nejstarší The Black Swan sídlí v původní 
hrázděné budově ze 14. století. 

    5. den čtvrtek 3. července
  Na kole po silničkách na 
severovýchod do podhůří vřesovišť a první částí North 
York Moors na pobřeží do Scarborough.
  Scarborough – nejstarší lázeňské město v zemi, 
lamborough Head, krásná procházka po útesech, 
cisterciácký kláštěr Fountains Abbey s květinovými 
zahradami. Také možnost návštěvy Sea Life Centre – 
podmořská akvária a muzea Milenium, kde je 
znázorněno 1000 let historie a života v Anglii (velmi 
zajímavé, voskové figuríny). 
  Opatství Fountains Abbey v hrabství Yorkshire 

založili benediktinští mniši z Yorku. V roce 1132 přišlo 
do pustého údolí 13 benediktinských mnichů, kteří 
museli odejít z opatství St. Mary v Yorku, kde se 
bezúspěšně snažili prosadit návrat komunity ke 
skromnosti a pokoře, k denním modlitbám, meditacím 
a manuální práci, jak to vyplývalo z pravidel sepsaných 
Benediktem z Nursie v 6. století. 
Podmínky malého údolí, které jim 
arcibiskup jako místo působnosti 
přidělil, však byly tak skromné a 
prostředky mnichů tak malé, že se nakonec museli 
obrátit na řád Cisterciáků o pomoc. Té se jim dostalo 
ve velké míře a pozvaní mniši na svěřených 
pozemcích začali v podstatě podnikat. Dařilo se jim 
natolik výborně, že zaměstnávali civilní pracovníky a 
klášter stále rozšiřovali. Náhlý konec rozkvětu 
Fountains Abbey však učinil anglický král Jindřich VIII 
v roce 1539, když v rámci odštěpení se od římsko-
katolické církve mezi jinými "rozpustil" i tento klášter. 
Dnes jsou tu z kláštera jen zříceniny, ovšem tedy 
skutečně monumentální. Procházením a důkladným 
prohlížením je možné naplnit celý jeden den. Široká a 
velkoryse klenutá chodba The West Range spojovala 
dvě části kláštera, takže mniši nemuseli zbytečně na 
déšť. Zároveň zde byly sklady či jídelna pro 
"zaměstnance" (těm se říkalo "civilní bratři"). Chodba 
se dodnes zachovala prakticky nepoškozená a i proto 
není divu, že celý areál někdejšího kláštera Fountains 
Abbey byl rovněž zařazen na seznam světového 
dědictví UNESCO.
  Flamborough Head - příjemná procházka po bílých 
útesech, návštěva rezervace ptactva 

    6. den pátek 4. července
  Po trase pobřežní železnice, s vyhlídkami jak na 
moře, tak na okolní krajinu, na sever přes Robin Hood
´s Bay do města kapitána Cooka - Whitby
  Whitby – město Jamese Cooka, který z tohoto 
přístavu vyplouval na moře a hraběte Drákuly, kterého 
již dnes připomíná jen muzeum, procházka po 
mořském pobřeží a k přístavu, 
zříceniny opatství. 

    7. den sobota 5. července
  Znovu do vnitrozemí - po náhorní 
plošině Egton High Moor do Rosedale 
abbey a dále k cisterciáckému opatství Rievaulx 
Abbey.
Rievaulx Abbey - překrásná poloha v údolí řeky Rye 
přilákala cisterciánské mnichy k založení prvního 
kláštera na severu Anglie. Klášter se čile rozrůstal, o 
čemž i dnes svědčí rozsáhlé zříceniny. Cisterciáci vždy 
volili vhodnou polohu na břehu vodních toků s 
důmyslnými vodovody a kanalizací. Zde dokonce ve 
dvou etapách přemístili koryto řeky, aby získali více 
prostoru. Klášter založili ve 12. století a během 400 let 
existence největší slávy dosáhl za třetího opata Sv. 
Aeldreda, který z něj vybudoval největší klášterní 
komplex v Británii. Katedrála vznikla v několika 
stavebních etapách. Z původní románsko-gotické části 
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zůstaly jen základy. Nejlépe zachovaná vrcholně 
gotická část je zhruba polovinou celé stavby. Katedrála 
je krásnou ukázkou francouzské gotiky s půdorysem 
kříže a s věží původně umístěnou nad průsečíkem 
lodí. Uplatňoval se "trojkový" systém dělení v 
architektonickém členění stavby: tři lodi, tři řady oken 
nad sebou, tři okna v průčelí hlavní lodi atd. Vrcholně 
gotický závěr katedrály je nejlépe zachovanou částí 
kláštera. Lomené oblouky ční k nebesům a dovolili 
budovat stavby působící neobyčejně vznešeně a 
odlehčeně. Ke klášterní katedrále přiléhá několik 
nádvoří s obytnými i užitkovými prostory. Vedle dvou 
rajských dvorů to byly dva hospodářské dvory se 
sklady a kuchyněmi a špitál. Podobné vznešenosti i 
rozměrů, ovšem ne takové výšky, jako vrcholně gotická 
část katedrály, dosahoval refektář, což byla jídelna pro 
mnichy. Z ostatních budov se zachovalo nejvíce 
přízemí a trosky pilířů. Archeologové odkryli na 
některých místech původní dlažbu a vodovodní 
systém. Nalezené předměty a fragmenty dovolily 
poměrně přesně rekonstruovat každodenní život 
mnichů. Další typickou stavbou kláštera byla kapitulní 
síň (základy v popředí) polygonálního půdorysu. 
Rievaulx Abbey je patrně nejpůsobivějším zbytkem 
klášterního komplexu v Británii. Konkurovat mu může 
snad jen Value Crucis či Tintern ve Walesu.   

    8. den neděle 6. července
  Thirsk - město zvěrolékaře Herriota; okruh přes 
nejkrásnější vyhlídku Anglie - White Horse
  Thirsk je malé obchodní město v Hambletonu v 

okrese North Yorkshire. Leží v údolí 
Mowbraye, na severu York Moors, 20 
mil od Yorku. Město je zmíněno v 
Domesday knize 1089, Tresche, 
odvozeno od Vikingů (staré 

skandinávské) slovo presk = “močál”. Je obklopené 
množstvím malých vesnic, které mají názvy dánském 
původu, např. Thirlby, Boltby a Borrowby. Thirsk je 
postaven kolem velkého středověkého tržiště, který 
ještě hostí trh pod širým nebem každé pondělí a 
sobota. Thirsk vlastní muzeum a kostel z 15. stol. St
Marys. Spisovatel James Herriot (vl. jm. Alfred

 Wright) proslavil město jako domov veterináře. 
Veterinářská
praxe v domě 23 Kirkgate, ve které byl s partnerem 
Donaldem Sinclairem (v knize Siegfried Farnon) - nyní 
je zde muzeum oddané jeho životu a práci. Další rodák 
Thomas Lord se narodil v domě také na Kirkgate. 
  Další místní atrakcí je Kilburn bílý kůň - White Horse, 
křídový kůň vyřezaný do podloží kopce asi čtyři míle 
na východ města.

    9. den pondělí 7. července
   Po silničkách Yorkshire Dales kolem 

Jervaux Abbey ke kanálu spojujícímu 
Liverpool a Leeds.

   Yorkshire Dales - romantická údolí, 
pohádkové vesničky, zajímavé 
přírodní úkazy, bílý vápenec, 

vřesoviště, jezera, soutěsky, vodopády
  Goathland - vesnička, která si zahrála v Letopisech 
Narnie i v Harry Potterovi, Whitby s klášterem, 
Drákulovskou tradicí a bránou z velrybích kostí

    10. den úterý 8. červnece
  Po silničkách a cyklostezkách k jihu do podhůří 
Pennin v Peak, District
  Lake District na severozápadě Anglie je snad 
turisticky najnavštěvovanější oblastí celé země. 
Alespoň mezi vyznavači přírodních krás. Přesto, pokud 
se vydáte do jeho odlehlejších oblastí, budete 
překvapení, jak málo lidí tu potkáte. Silnička vede po 
břehu nejhlubšího jezera v Anglii - Wast Water (79 m), 
jež leží pro změnu na úpatí nejvyšší anglické hory - 
Scaffel Pike (977 m). I přes tato "nej", je údolí Wasdale 
jedno z těch nejzapomenutějších míst. 

    11. den středa 9. července
  Cesta na východ po odstrojené železnici a podél 
dalšího z mnoha místních kanálů směrem k pobřeží.
 
   12. - 13. den čtvrtek 10. a pátek 11. července
  Poslední cyklistika po okolí, odpoledne naložení kol, 
busem do Kingston upon Hull, nalodění na trajekt, 
nočním trajektem do Rotterdamu. Přejezd Evropy, 
návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách.
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Hrubý náčrtek našeho putování – více na http://maps.google.com.....

Pořadový den Severní Anglie NOC - MÍSTO
1 29.6.2008 trajekt

2 30.6.2008

3, 4 1.2.2007

5 3.7.2008

6. 4.7.2008

7,8. 5. a 6.7.2008

9. 7.7.2008

10. 8.7.2008

11. 9.7.2008

Hatfield water park, Old Thorne Road, Hatfield, Doncaster, South 
Yorkshire, DN7 6EQ, Hatfield.Waterpark@doncaster.gov.uk

Willow house caravan park, Wigginton Road, York, YO32 2RH, 
info@willowhouseyork.co.uk

Cayton village caravan park, Mill Lane, Cayton Bay, 
Scarborough, North Yorkshire, YO11 3NN, 

info@caytontouring.co.uk
Beacon Farm Certified Site, Beacon Way, Sneaton, Whitby, 

North Yorkshire, YO22 5HS, Tel: 01947 605212
Thirsk racecourse caravan club site, Station Road, Thirsk, North 

Yorkshire YO7 1QL,  Tel: 01845 525266
Gordale Scar Camp Site, Gordale Farm, Malham, Skipton, North 

Yorkshire BD23 4DL, Tel: 01729 830333
Thongsbridge, Holmfirth, West Yorkshire HD9 7TD 

Tel: 01484 665819 enquiries@holmevalleycamping.com
Burton Constable Caravan Park, The Old Lodges, Sproatley, 
East Yorkshire, HU11 4LN, E-mail: info@burtonconstable.co.uk 
Website: http//www.burtonconstable.co.uk, Fax: 01964 563420

http://maps.google.com/maps/ms?hl=cs&ie=UTF8&msa=0&msid=107958921140066052727.0004506c286409fde77e5&ll=54.157609,-0.082397&spn=1.336484,4.570313&t=p&z=9

	Město York se rozkládá v Yorské kotlině (Vale of York), rovinaté zemědělské oblasti ohraničené na západě pohořím Pennines, na severu vysokými vřesovišti North York Moors a na západě vrchovinou Yorkshire Wolds. Řeka Ouse mezi svými meandry tvoří široké nivy (ings) a v mokřinatých údolích v bezprostředním okolí města leží čtyři velké obecní louky (stray).
	Město York má přibližně 185 000 obyvatel; z toho přes 90% tvoří běloši.
	Areál hlavní univerzity města, University of York, se rozkládá na východním okraji města v předměstí Heslington. Až do roku 2006 šlo o jedinou univerzitu ve městě; toho roku získala statut univerzity též York St. John University, původně samostatná kolej University of Leeds. Ve městě se nachází též několik pracovišť britské právnické vysoké školy College of Law.

