GARDEN TOURS
4 dagen nazomerreis Kent en East-Sussex, georganiseerd voor
Groei & Bloei Barneveld
van dinsdag 8 augustus t/m vrijdag 11 augustus 2017
(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud)
Deze veelzijdige tuinreis laat u kennis maken met enkele van de allerbeste tuinen van het Verenigd
Koninkrijk. De combinatie van historische en bekende tuinen als Great Dixter en minder bekende maar
zeker niet mindere tuinen als Follers Manor maken dit uitstapje onweerstaanbaar.
1e dag, dinsdag 8 augustus 2017
07.30 uur: Vertrek vanaf de opstapplaats in Barneveld.
Met een korte koffiestop onderweg in België, naar het Franse Calais. Vertrek met de Eurotunnel van
Calais naar Folkestone, reisduur ca. 30 minuten.
Denkt u er wel aan een geldig paspoort of id-kaart mee te nemen?
Na aankomst in Engeland vertrek naar Cranbrook voor een bezoek aan Sissinghurst Castle Garden.
Tenslotte vertrek naar East Grinstead.
18.15 uur: Geschatte aankomst in het Felbridge Hotel & Spa voor diner en overnachting.
2e dag, woensdag 9 augustus 2017
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.
09.00 uur: Vertrek uit het hotel naar Handcross voor een bezoek aan Nymans Garden. Daarna een
publunch gevolgd door een bezoek aan Royal Tunbridge Wells en tenslotte naar Clinton Lodge, de
fraaie tuin van Lady Collum, waar u een reis door de tuingeschiedenis maakt.
18.00 uur: Geschatte aankomst in het Felbrige Hotel & Spa voor diner en overnachting.

3e dag, donderdag 10 augustus
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.
09.00 uur: Vertrek naar Alfriston voor een bezoek aan Follers Manor.
Vervolgens naar Perch Hill Farm voor een bezoek aan de tuin van Sarah Raven. De lunch wordt hier
eveneens voor u geregeld. In de middag naar Northiam voor een bezichtiging van Great Dixter.
18.00 uur: Geschatte aankomst in het Felbridge Hotel & Spa voor diner en overnachting.
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GARDEN TOURS
4e dag, vrijdag 11 augustus 2017
07.45 uur: Engels ontbijt in het hotel. Daarna gaat de bagage weer in de bus.
08.45 uur: Vertrek naar Rochester. In de morgen een bezoek aan Restoration House, het
indrukwekkende project om historische huizen en tuinen in Rochester aan de vergetelheid te onttrekken.
Hier wordt ook de lunch gebruikt alvorens er weer richting Folkestone wordt vertrokken. Na incheck bij de
terminal van de Eurotunnel, volgt de overtocht door de Eurotunnel. Na aankomst in Calais weer terug
naar de opstapplaats.
Hotelinformatie (mede voor de thuisblijvers):
U bent 3 nachten te gast in het 4**** Felbridge Hotel & Spa, London Road, East Grinstead RH19 2BH,
tel: 0044 1342 337700. In uw hotel bent u voorzien van alle denkbare gemakken.
Reissom p.p. in een 2-pers. kamer
Per persoon (vanaf 25 betalende personen) € 485,Per persoon (vanaf 30 betalende personen) € 460,Per persoon (vanaf 35 betalende personen) € 440,Toeslag 1-pers. kamer € 150,Inbegrepen:
* Vervoer per luxe touringcar met airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur.
* Begeleiding gedurende de reis door een ervaren reisleider van Garden Tours.
* Overtocht met de Eurotunnel van Calais naar Folkestone v.v.
* 3 overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde hotel.
* Programmaboekjes bij vertrek.
Niet inbegrepen:
* Entrees van de tuinen, drie lunches en genoemde koffie/ thee geschat op ca. £105,* Overige vrije lunches en uitgaven van persoonlijke aard.
* Kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering.
* Bijdrage Stichting Calamiteitenfonds.

Aanmelden kan via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Inschrijfformulier graag insturen aan:
Ellen Lubbers
Valkseweg 285
3771 SG BARNEVELD
Tel.: 0318 - 462216
E-mail: ellen@beukenhof.info
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