York – vikingernes hovedstad

Vores rejser til York er et fascinerende indblik i mere end 1900 års historie. Romerne byggede
York i år 71, og vikingerne indtog den i 866. Intet andet sted i England er en historie så
ekstraordinær, som Yorks. Og byens lange og rige historie er bogstaveligt talt vævet ind i byen
den dag i dag. En bymur fra 1200-tallet omkranser et spindelvæv af snævre gyder og stræder.
I hjertet af York ligger den kolossale og ærefrygtindgydende domkirke, York Minster. Det er en
af de smukkeste gotiske katedraler i verden. Under gadeniveau finder vi resterne af romernes
og vikingernes gamle by.
Vores rejse til York ledes af Niels Lindvig, der i mange år har boet og arbejdet i Storbritannien.
Undervejs mødes vi med en eller flere af hans bekendte, der hjælper til med at give os et
levende billede af byen og landet.
Velkommen på en rejse gennem den britiske historie – og vores egen!
•

Bliv klogere på dansk og britisk historie

•

Udforsk historieske monumenter, kirker og museer

•

”Rejs tilbage i tiden” med hyggelige gader, barer og caféer

•

Oplev den smukke natur i North York Moors National Park
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Oversigt
• Dag 1: Afrejse fra DK – middelalderbyen og bymuren
•

Dag 2: Vikingernes by og de små gader

•

Dag 3: Yorkshire godser og North Yorkshire Moors National Park

•

Dag 4: Yorks katedral og slotsmsuem

•

Dag 5: Jernbanemuseum, Clifford’s Tower og Ouse-floden

Dag 1: Middelalderbyen og bymuren
Morgenfly til Manchester, hvorfra vi kører det sidste stykke til York. Vi tjekker ind på vores hotel
og fortsætter ud i byen.
Vi fortsætter byvandringen på den store bymur, der omkranser den gamle by. Bymuren følger
den gamle romerske afgrænsning af byen. Undervejs passeres de flotte byporte. Porten
Walmgate Bar har Englands eneste intakte portbefæstning. Monk Bar har Englands bedst
bevarede og eneste fungerende gitterport. Her ligger også Richard III Museum som fortæller
om de myrdede prinser i Tower of London, og som opfordrer besøgende til at vurdere, om
prinsernes onkel, Richard III, dræbte dem. Ved Micklegate Bar ligger et museum, der fortæller
bymurens historie og om the Wars of the Roses.
Efter dagens program er der fællesmiddag.
Måltider inkluderet: aftensmad.
Overnatning på hotel i York.

Dag 2: Vikingernes by og de små gader
Vi besøger Jorvik Viking Centre, som er en rekonstruktion af en gammel vikingebeboelse dybt
under dagens gadeniveau. Den er skabt på præcis det sted, hvor beboelserne er udgravet i
Jorvik (York). Oplevelsen er komplet med figurer, lyde og lugte fra dagligdagen i vikingernes
York: grisestien, fiskemarkedet, de udendørs lokummer – det hele! Vi lærer vikingernes
dagligdag i York at kende.
York var hovedsæde for Danelagen, som var en selvstændig del af vikingesamfundet, men efter
en årrække blev Danelagen erobret tilbage af englænderne. Fra 875 til 954 var vikingerne
dominerende i byen, og selv efter Englands løsrivelse fra Danmark, fortsatte danskernes
indflydelse her. Jorvik var Danelagens ‘hovedstad’ og havde 10.000 indbyggere omkring år
1000. Den var også en af vikingetidens største handelsbyer. York Castle blev grundlagt i 1068.
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I dag kan man stadigvæk se beviser på vikingernes indflydelse i gadenavne som ender på
“gate” (gade). I det hele taget lånte det engelske sprog mange ord fra nordiske sprog i denne
periode.
Andet stop på ruten er Yorkshire Museum. Det meste af det ældgamle York er skjult under
middelalderbyen. Derfor er museet uomgængeligt, hvis man vil forstå, hvordan det gamle,
romerske York, Eboracum, tog sig ud. Samtidig er der fremragende udstillinger om vikingernes
York og middelalderbyen.
Eftermiddagen bruges i den gamle middelalderby. Vi ser bl.a. gaden The Shambles. Navnet
stammer fra saxernes gamle ord for slagtehus. I 1826 var der hele 26 slagtere i den snævre
gade. De er alle væk nu, men de vidunderlige Tudor-huse, som næsten når sammen over
gaden, gør den til en af de mest farverige og enestående i Storbritannien. Af samme grund
meget populær blandt alverdens turister.
Yorks gamle historie fortælles undervejs i de gamle gader (gates) i byens centrum på den ene
bred af Ouse-floden.
Måltider inkluderet: morgenmad.
Overnatning på hotel i York.
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Dag 3: Yorks godser og North Yorkshire Moors National Park
I dag tager vi på dagstur til Yorkshire, et af Englands smukkeste landskaber. Vi besøger Castle
Howard, som er et verdensberømt Yorkshiregods og kendt af mange fra TV-serien ‘Gensyn
med Brideshead’. Herfra går turen til det fantastiske sceneri i naturparken North Yorkshire
Moors samt en række af Yorkshires fascinerende landsbyer og landskaber.
Vi besøger markedsbyen Helmsley og ruinerne fra Rievaulx-klosteret undervejs.
Måltider inkluderet: morgenmad.
Overnatning på hotel i York.

Dag 4: Yorks katedral og slotsmuseum
Vi besøger nu katedralen, York Minster, som er den største middelalderdomkirke i hele
Nordeuropa og en af verdens smukkeste gotiske bygninger. Den er sæde for ærkebiskoppen af
York, Primate of England og næstvigtigst efter Canterbury, sæde for Primate of all England.
Der er adgang til krypten under kirken og tårnet over. De 272 trin kan være møjsomme, men
udsigten over York er ubeskrivelig på en god dag.
Vi besøger også York Castle Museum, som er en overraskende oplevelse blandt meget andet
med en livagtig tur igennem en gade i victorianske York. Resten af dagen er på egen hånd. Om
aftenen spiser vi middag sammen.
Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad. Overnatning på hotel i York.
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Dag 5: Jernbanemuseum, Clifford’s Tower og Ouse-floden
Dagens første stop er Det Nationale Jernbanemuseum. Det er det største af slagsen i hele
verden med flere end 100 lokomotiver. Det er så storartet udstillet og pakket med interessante
ting, at selv folk, som ikke er i nærheden af at falde i svime over et damplokomotiv på vej ind i
en tunnel, vil blive betaget.
Herefter ser vi Clifford’s Tower; resterne af York Castle. Der er ikke meget tilbage af borgen
bortset fra dette særprægede tårn bygget på slotsgrunden, efter at det oprindelige tårn blev
ødelagt i 1190 under antijødiske optøjer. En vred pøbel tvang 150 jøder ind i tårnet, hvor
staklerne tog deres egne liv. Der er ikke så meget at se i tårnet, men udsigten over byen er
fremragende.
Vi har nu efterhånden set York fra oven og fra neden. Som en sidste oplevelse skal vi nu se den
fra den vinkel vores forfædre først så den, nemlig fra floden Ouse, som vikingerne kom ad, da
de erobrede den.
Efter sejlturen er det tid til at vende hjem til Danmark. Midt på eftermiddagen kører bussen os til
Manchester Lufthavn, hvorfra vi tager et direkte fly til København.
Måltider inkluderet: morgenmad.
Overnatning på hotel i York.

Pris: se www.panoramatravel.dk

Prisen inkluderer
• Fly København-Manchester / Manchester-København
• Overnatning på 3-stjernede hoteller i delt dobbeltværelse (eget bad/toilet)
• Morgenmad alle dage
• Aftensmad dag 1 og 4
• Transport i egen bus
• Alle entréer ifølge program
• Dagstur til Yorkshire
• Dansk rejseleder

Ikke inkluderet
• Afbestillings- og rejseforsikring
• Drikkepenge til chauffør og lokalguide
• Visse måltider
• (Evt. eneværelsestillæg: DKK 990)
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