D

I

n het centrum van Alnwick bieden
160 winkeliers een mix van populaire
landelijke en plaatselijke winkels, allemaal
op loopafstand van elkaar.

De straten en het Bailiffgate Museum
vertellen het verhaal van het nu
vreedzame Alnwick.

POTTERGATE TOWER

Van hoogwaardige streekproducten,
ambachtelijke bakkers, theespecialiteiten,
bekroonde slagers, kaaswinkels, juweliers,
boeken, wooncadeaus tot antiek, wekelijkse
en maandelijkse veilingen en
openluchtmarkten – Alnwick heeft
het allemaal.
De koffiebars, knusse cafés en het
bekroonde fish-and-chipsrestaurant
serveren alles van snacks en lichte lunches
tot traditionele gerechten en dranken uit
Northumberland.
In het centrum
komt ook de
internationale
keuken aan bod,
met gevestigde
Italiaanse, Indiase,
Chinese en Thaise restaurants.

BARTER BOOKS

Alnwick werd na de Normandische verovering
Aan de ene kant van de stad staat
geschonken aan baron de Vesci. Later werd
de 15de-eeuwse Hotspur Tower,
het voormalige rivierdorp bezit van de
een van de oorspronkelijke
familie Percy, die het kasteel bouwden
toegangspoorten. Pottergate, de
en uitbreidden. Ook bouwden ze een
noordingang tot de stad, is een
stadsmuur als verdediging tegen
18de-eeuwse replica van nog
clans uit het Schotse grensgebied.
zo’n poort. In de hoofdstraten
Als vertegenwoordiger van de
Narrowgate, Fenkle Street en Bondgate
koning aan de Engelse noordgrens
Within zijn gebouwen en monumenten
bewaakte de hertog van
uit de 17de, 18de en 19de eeuw te
Northumberland de openbare
bewonderen. En vlakbij het kasteel
Let rondom het stadje op de
geïllustreerde kaarten, die meer vertellen
orde. De hertog, soms trouw
bevindt zich St Michael’s Church uit
over de belangrijkste historische plekken.
aan de regerende koning
de 15de eeuw.
en soms niet, nam als de
Op de markt staan een oud stenen kruis, de
machtigste aristocraat van zijn tijd
Town Hall en de 19de-eeuwse Northumberland
deel aan burgeroorlogen, opstanden,
Hall.
veldslagen en de politiek.
Meer recent, in 2010, is
Door de moeizame relatie tussen Engeland en
in Narrowgate ook een
Schotland kreeg Alnwick verwoesting door
bronzen standbeeld
oorlog, conflicten en brand te verduren.
van befaamd inwoner
Een kruis bij het kasteel herinnert aan
Harry Hotspur
Koning Malcolm III van Schotland
geplaatst. Direct
die hier sneuvelde, en in de tweede
buiten het centrum
slag om Alnwick werd Koning
bevinden zich de Tenantry Column, het oude
William van Schotland hier
treinstation (waar nu Barter Books is gevestigd)
gevangen genomen.
en de Alnwick Garden.

ALNWICK CASTLE

In Alnwick vinden door het jaar heen
vele evenementen plaats.
De locatie is vaak het centrale marktplein, waar ook de
weekmarkt en de maandelijkse streekproductenmarkt
worden georganiseerd. Lokale groepen verzorgen elk
jaar diverse gratis evenementen.

April

November

14: Bloemenfestival

Vuurwerkshow van
Alnwick

Juni
23 en 24: Taste of the
North Festival

Augustus
4 - 11: Alnwick
International Music
Festival

September
21, 22 & 23:
Alnwick Bierfestival
22 en 23:
Alnwick Food Festival

23: Ontsteken van de
kerstverlichting
De mooiste show
van Northumberland
24:
Lampionnenoptocht

December
1 en 2:
Ambachtelijk en
culinair kerstfestival

Maart 2019
5: Voetbalwedstrijd op
Vastenavond

Daarnaast organiseren de grote
attracties zelf verschillende
evenementen. Zie voor data en
informatie de websites
op de achterzijde.

Tourist Information Centre
Het toeristenbureau is centraal gelegen op de
marktplaats en maakt met tal van diensten een bezoek
aan de stad en de regio eromheen zo
Openingstijden
aangenaam mogelijk. De vriendelijke
Van Pasen
medewerkers vertellen u graag wat
tot oktober:
er waar te zien is en hoe u daar komt.
Dagelijks geopend
Hier vindt u vele reisgidsen, informatie
Van november
tot Pasen:
over lokale evenementen en kaarten,
Open van maandag
evenals een reserveringsservice voor
t/m zaterdag
accommodatie binnen en buiten de
regio.
visitnorthumberland.com/alnwick

Handige publicaties
Alnwick Town Trail
Een wandelgids en kaart over de historische
locaties in Alnwick. Verkrijgbaar bij het
toeristenbureau (£1.)
Alnwick’s Inspired
Christian Heritage
Een brochure en gids over bijna 1000
jaar religieus erfgoed in Alnwick en
Northumberland. Gratis te downloaden op
sites.google.com/site/
inspiredalnwick/home
Telling the Story of Alnwick & District
Een geïllustreerde geschiedenis van
Alnwick, uitgegeven door het Bailiffgate
Museum (£5,99) en verkrijgbaar bij het
museum en het toeristenbureau.

Handige websites
Plan uw bezoek met behulp van deze websites:

visitalnwick.org.uk

Website van de Alnwick Tourism Association
voor informatie over accommodatie
en de regio.

alnwick-tc.gov.uk
Website van de gemeenteraad van
Alnwick, met o.a. informatie over
parkeren en evenementen..

Een publicatie van Alnwick Town Council, The Centre, 27 Fenkle Street,
Alnwick, Northumberland NE66 1HW. Tel.: +44 (0)1665 602574.

HARRY HOTSPUR STATUE

NARROWGATE

BAILIFFGATE MUSEUM

MALCOLM’S CROSS

e ontwikkeling van Alnwick van
agrarisch centrum tot veste is
turbulent en fascinerend.

En in de voortreffelijke kroegen van de stad is
het heerlijk proeven van echte Engelse
bieren en klassieke
pubgerechten.

Het op één na grootste bewoonde kasteel
van Engeland is al ruim 700 jaar het thuis
van de Percy’s, de familie van de hertog
van Northumberland.
De rijke geschiedenis staat bol van tragedies,
intriges en bijzondere karakters: van een
samenzweerder in het buskruitverraad en
decadente gastheren tot Harry Hotspur,
de meest gevierde ridder uit middeleeuws
Engeland. De grootse middeleeuwse
architectuur en staatskamers in de Italiaanse
stijl maken dit kasteel tot een van de
belangrijkste erfgoedlocaties in Engeland. In
de voorbije jaren was het kasteel ook op tv en
het witte doek te bewonderen als Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus in
de Harry Potter-films en als opnamelocatie in
Downton Abbey.

In het hart van Northumberland, in het
betoverende landschap van een van de
meest moderne tuinen ter wereld, wacht
spanning en avontuur.
Wandel door het bladerdak in de grootste
boomhut van Europa, verdwaal in het
mysterieuze Bamboo Labyrinth, sluip door
de Poison Garden of bewonder de Grand
Cascade. In deze tuin, waar geen dag of
seizoen hetzelfde is, wordt elke bezoeker
verwelkomd met een overvloed aan kleuren
en ontwerpen, zoals een traditionele siertuin
en innovatieve waterornamenten, en een
gevarieerd (interactief) aanbod aan muziek,
kunst en theater.
Als erkende liefdadigheidsorganisatie stelt
Alnwick Garden bij alle activiteiten mensen
centraal.

Elke zondag tussen 16 april en 24
september biedt Aln Valley Railway
treinritten vanaf Lionheart Station.
In de vakantieperiodes zijn er extra
openingsdagen en worden speciale
evenementen gehouden. Tijdens speciale
weekendevenementen trekt de Richborostoomlocomotief twee gerestaureerde
Mk1-coupés. Op andere dagen trekt een
diesellocomotief postwagons en tijdens
schoolvakanties zijn er ‘Buzz runs’ op de
motorlorrie.
Toegang en parkeren zijn gratis (bij speciale
evenementen zijn donaties welkom) en de
locatie heeft een café, winkel en museum.
Volg op de kruising naar de A1/South de
bruine bordjes met de locomotief.
Navigatie: NE66 2EZ

Tel.: +44 (0)1665 511100

Tel.: +44 (0)1665 511350

Tel.: +44 (0)300 030 3311

www.alnwickcastle.com

Ontdek in Bailiffgate de rijke historie van
Alnwick en noordelijk Northumberland.
Het museum, te vinden in Bailiffgate vlakbij
het kasteel, toont de
intrigerende geschiedenis
van het stadje en zijn
bewoners, vanaf verleden
tot heden. Met speciale
tentoonstellingen en
vakantieactiviteiten ideaal
voor gezinnen.
Volg ons op Twitter
en Facebook.
‘Een pareltje’ ‘Voor elke leeftijd’
OPENINGSTIJDEN

10.00-16.00 op di t/m zo en vrije maandagen
(gesloten van medio december tot medio
januari)
Tel.: +44 (0)1665 605847
www.bailiffgatemuseum.co.uk

www.alnwickgarden.com

Met meer dan een half miljoen tweedehands
en antieke boeken behoort Barter Books tot
de grootste Britse boekwinkels. En meer dan
300.000 bezoekers per jaar maken dit ook
een van de grootste toeristenattracties in
Noordoost-Engeland.
De winkel is gehuisvest in een imponerend
Victoriaans treinstation aan de hoofdweg
die van de A1 naar het centrum voert. Neem
plaats op een van vele comfortabele stoelen
bij kolenvuur of bekijk de Keep Calm and Carry
On-poster uit WO II, die een van de eerste
iconische beelden van de 21ste eeuw werd.
Het ingelijste exemplaar werd hier in 2000
teruggevonden. Barter Books heeft ook een
eigen stationsbuffet, dat van ‘s ochtends tot de
vroege avond huiselijke gerechten serveert.
(Warme gerechten bestellen kan tot 18.00.)
Barter Books is dagelijks geopend van 9.00 tot
19.00, behalve op Eerste Kerstdag.
Tel.: +44 (0)1665 604888
www.barterbooks.co.uk

www.alnvalleyrailway.co.uk

Het museum, dat op 18 juli 1987 geopend
werd door H.K.H. prinses Margaret,
huisvest misschien wel ‘s werelds mooiste
collectie van visgerei en verwante items.
Geïnspireerd door het museum en onze rijke
traditie in de visserij? Neem dan een kijkje in
de volledig vernieuwde winkel voor visgerei.
Het assortiment van de Compleat Angler
behoort tot de beste in het land. U vindt er
onder meer Hardy’s, Greys, Chub, Shakespeare,
Penn, Abu Garcia, Berkley, Spiderwire, Mitchell,
Hodgman en JRC.
Alle niveaus zijn welkom, van beginners tot
ervaren professionals, en er is voor elke beurs
wel wat.
Tel.: +44 (0)1665 602771
www.purefishing.com

