Voorstel vierdaagse Tuinenreis Stichting Doe-tuinen Haarlem / 23 – 26 juni 2017
Vrijdag 08.00 uur vertrek vanuit Haarlem, Laan van Decima 1, bij Ikea
Vrijdag 15.00 uur Perch Hill, tuin van Sarah Raven (bekend van Gardeners World)
Vrijdag 19.00 uur hotel
Zaterdag 10.00 Groombridge Place
Zaterdag 12.30 Merriments
Zaterdag 15.00 Tenterden
zondag 10.00 uur Titsey Place
zondag 12.30 uur Hever Castle
zondag 15.00 uur Nymans
maandag 10.30 uur Goodnestone Park
maandag 13.00 uur vertrek naar de Tunnel
maandag 20.30 uur Haarlem
(programma onder voorbehoud)
Prijs per persoon:
€ 465,- bij 25+ deelnemers; € 440,- bij 30+ deelnemers; € 420,- bij 35+ deelnemers. Toeslag
1-persoonskamer € 105,-.
Tuinen:
Veel tuinen hebben een winkeltje, een tearoom en vaak ook een kwekerij of plantenverkoop.
Hotel:
Sandman Signature Hotel 4* in Crawley. Het hotel beschikt over een bar, restaurant, fitness room. Alle
kamers hebben een privė badkamer, kleuren tv, airco en u kunt op uw kamer zelf een gratis kopje koffie
of thee zetten.
Inbegrepen:
• Overtocht met Le Shuttle/Eurotunnel Calais-Folkestone vv
• Vervoer per luxe tourbus met toilet, airco en koffie/thee, bemand door een ervaren chauffeur
• Begeleiding door op tuingebied deskundige reisleiding
• Drie nachten verblijf in het Sandman Hotel inclusief ontbijt en diner
• Een programmaboekje bij vertrek
Niet inbegrepen:
• Entrees voor de tuinen, geschat op € 70,00 pp
• Lunches, koffie en thee in de tuinen
• Kosten van verzekeringen en uitgaven van persoonlijke aard.
Inschrijven:
U kunt zich voor deze reis opgeven bij Ruby Groenewoud, e-mail groe5902@planet.nl, of telefonisch
023-5513128. Vermeld svp duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mail.
De reis kan doorgaan als er minimaal 25 deelnemers zijn (maximaal 40) en introducė’s zijn van harte
welkom. Na opgave bij Ruby Groenewoud ontvangt u van Garden Tours het inschrijfformulier en de
betalingsvoorwaarden.

Garden Tours is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reissgelden onder nummer 2284. Zie ook
www.gardentours.nl
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Tuinenreis Stichting Doe-tuinen Haarlem, 23 - 26 juni 2017
Kent – Sussex
Perch Hill
Wie regelmatig naar Engelse tuinprogramma’s kijkt, kent Sarah Raven. Zij heeft zelf een prachtige tuin in Sussex,
die een inspiratiebron is voor de vele boeken over tuinieren en koken die ze heeft geschreven. Vooral plukbloemen
en boeketten maken zijn haar grote favoriet.
Groombridge Place
Het landgoed waar de film Pride & Prejudice is opgenomen. Er is een geheime tuin, een rozentuin, een oosterse
tuin, een formele tuin en zelfs een “dronken tuin” de favoriet van Sir Arthur Conan Doyle.
Merriments
Een verrukkelijk samengaan van een prachtige showtuin, een grote kwekerij met tuincentrum en een heerlijke
tearoom, waar we kunnen lunchen. Alles wat ons tuindershartje begeert, is hier te koop! Deskundig personeel staat
klaar om al onze vragen te beantwoorden.
Tenterden
Een prachtig stadje met volop heerlijke antiek- en brocantewinkeltjes, goed voor een paar uur ontspannen retailtherapy.
Titsey Place
Een landgoed uit de 16e eeuw met prachtige meren, een beek en een enorm grote ommuurde tuin. En een
heerlijke tearoom natuurlijk.
Hever Castle
Het kasteel waar Anne Boleyn opgroeide is te bezoeken, evenals de fantastische tuinen rondom. Vooral de
Italiaanse tuin is een aanrader, evenals even genieten van een kopje thee bij het immense – met de hand
gegraven – meer.
Nymans
Een plaats waar iedere tuinliefhebber iets van zijn gading vindt. Naast de prachtige tuinen is er een grote winkel
met verkoop van bijzondere planten, rondleidingen door de tuin, een kleine gallery, een tweedehands-boekwinkel
en een fraaie bostuin voor langere wandelingen.
Goodnestone Park
Het landgoed van familie FitzWalter. De ommuurde tuin met grote vijver is een schitterend voorbeeld dat bloemen
en groenten niet strikt gescheiden hoeven te groeien. Jane Austen’s broer Edward woonde hier een aantal jaren.
Jane begon aan Pride & Prejudice na een logeerpartij in 1796.
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