GARDEN TOURS
6 dagen Tuinreis naar Shropshire met Groei & Bloei afdeling Walcheren
van maandag 18 juni t/m zaterdag 23 juni 2018
Programmaoverzicht met richttijden (eventuele wijzigingen voorbehouden).
1e dag, maandag 18 juni 2018
13.00 uur: Vertrek uit Middelburg; Zepp Terrein bij restaurant Tafelen, 4337 WV Middelburg.
Onderweg naar Hoek van Holland wordt er gestopt in Bleskensgraaf voor een bezoek aan de privé tuin
‘Rozenhof’.
Vanaf 19.00 uur: Melden bij de Passagiers Terminal van de Stena Line in Hoek van Holland: u gaat lopend aan
boord. Check-in en inscheping aan boord van de comfortabele veerboot. U ontvangt een inschepingskaart met
daarop uw hutnummer. Tevens staat op uw inschepingskaart vermeld dat u gebruik kunt maken van het
ontbijtbuffet aan boord. Overnachting geschiedt in 2-persoons buitenhutten.
22.00 uur: Afvaart naar Harwich.
N.B. Wij raden u aan voor de overtocht een ‘nachttas’ mee te nemen met toiletspullen e.d. zodat uw
grote bagage aan boord van de touringcar kan blijven.
2e dag, dinsdag 19 juni 2018
Vanaf 05.30 uur kunt u gebruik maken van het ontbijtbuffet in het zelfbedieningsrestaurant.
06.30 uur: Aankomst in Harwich, gevolgd door ontscheping met de touringcar vanaf het autodek.
Vertrek met een koffiestop onderweg, naar Alcester voor bezichtiging Coughton Court. Het statige huis, dat al
uit de zestiende eeuw dateert, lijkt wel samengesmolten met de omringende tuinen en het golvende parkland.
Vrije lunchmogelijkheid in de tearoom. In de middag een bezoek aan Packwood House, Lapworth. Al in de
zestiende eeuw werd een groot gedeelte van deze tuin gerealiseerd. De grootste bekendheid dankt deze tuin
echter aan de uitbundig bloeiende vaste plantenborders, die naarmate de zomer vordert, van kleur veranderen.
Overnachting en diner in uw hotel The Telford Whitehouse Hotel.

3e dag, woensdag 20 juni 2018
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.
09.00 uur: Vertrek uit het hotel naar het eerste bezoek van deze dag The Iron Bridge & Tolhouse
Onderweg naar Diddlebury zal er een lunch worden gereserveerd. Na de lunch vertrek naar Mynd Hardy
Plants in Diddlebury. Een kwekerij in een ommuurde tuin waar u wordt ontvangen met koffie en thee.
Daarna door naar Stone House Cottage Garden. Aan de rand van het kleine dorpje Stone bevindt zich deze
tuin, die bijna geheel is omgeven door muren. Als in een legpuzzel heeft de eigenaresse verschillende
tuinkamers en borders met elkaar verbonden met behulp van paden.
Overnachting en diner in uw hotel The Telford Whitehouse Hotel.
4e dag, donderdag 21 juni 2018
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.
09.00 uur: Vertrek naar Shrewsbury voor een bezoek aan deze stad. Bezoekt u hier eens het mooie St Mary
Church en Shrewsbury Cathedral. U kunt hier de lunch op eigen gelegenheid gebruiken of tijdens het bezoek
aan de tuinen in de middag.
Daarna vertrek naar Wollerton voor bezichtiging Wollerton Old Hall. Het kleurgebruik in deze tuin is zonder
meer van uiterst hoge kwaliteit: prachtige combinaties in vaste planten, heesters, rozen en klimplanten kleuren
de borders van mei tot diep in de herfst. Vertrek naar Hodnet voor bezoek aan Hodnet Hall. In een informeel
parkland wordt de statige Hall omringd door glooiende tuinen, waarin groepen planten zijn ondergebracht.
Overnachting en diner in uw hotel The Telford Whitehouse Hotel.
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5e dag, vrijdag 22 juni 2018
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel, gevolgd door uitchecken.
08.30 uur: Vertrek uit het hotel, de koffers gaan weer in de luxe touringcar.
U kunt voor deze overnachting aan boord van de Stena Line weer een nacht tas klaarmaken, zodat uw
grote bagage in de bus kan blijven.
Vertrek naar Church Preen voor een bezoek aan Preen Manor, waar u wordt ontvangen met koffie/thee en
biscuits. Ooit was deze Manor een klooster, de bouwstijl refereert hier nog steeds aan. Klassieke elementen
ontbreken ook hier niet: vorm snoei, stenen vijvers en een moestuin zijn hier onder meer aanwezig. Hierna
vertrek naar Coton voor een bezoek aan Cotton Manor. De tuin ligt op een heuvel en is aangelegd op
verschillende niveaus met een reeks aan onderscheidende tuinen. Tevens vindt u in het Stableyard café
gelegenheid voor een vrije lunch. Na de lunch vertrek naar Stevington voor bezichtiging van The Manor
House Garden. Klassieke tuinen worden hier met moderne tuinen afgewisseld. Traditionele elementen als
rozen, clematissen en vaste planten zijn in de verschillende borders aanwezig. Bezoek inclusief koffie/thee en
cake.
In de avond is er een 2-gangen pubdiner voor u gereserveerd in de Wooden Fender in het plaatsje Ardleigh.
Vertrek naar Harwich gevolgd door inchecken vanaf 21.15 uur bij de Stena Line Terminal.
Accommodatie aan boord in buitenhutten met douche en toilet.
23.00 uur: Afvaart naar Hoek van Holland.
6e dag, zaterdag 23 juni 2018
Vanaf 06.30 uur kunt u terecht voor het ontbijtbuffet in het zelfbedieningsrestaurant.
08.00 uur: Aankomst in Hoek van Holland gevolgd door ontscheping te voet.
De luxe touringcar staat voor u gereed voor de Stena Line Terminal. Daarna rechtstreeks terug naar
Middelburg.
Hotel: U verblijft vier nachten in het comfortabele 4**** The Telford Whitehouse Hotel, Watling Street, Telford,
TF1 2NJ. Tel+ 44 (0) Faciliteiten: brasserie, bar, restaurant, recreatieclub met binnenzwembad, sauna en
fitness room. Alle kamers zijn voorzien van comfortabele bedden, eigen badkamer met haardroger, een flat
screen TV, WiFi en koffie- en theefaciliteiten. Voor het ontbijt kunt u gebruik maken van een uitgebreid
ontbijtbuffet en ’s avonds wordt een 3-gangendiner geserveerd.
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer
Leden
Niet Leden
25 tot 29 personen
€ 765,€ 840,30 tot 34 personen
€ 739,€ 814,35 tot 39 personen
€ 723,€ 798,40 tot 45 personen
€ 712,€ 787,45 tot 47 personen
€ 707,€ 782,Toeslag 2-persoons comfort buithut
€ 26,- per persoon (hutten met beneden bedden)
Toeslag 1-persoonskamer / buitenhut: € 130,Inbegrepen:
- Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur.
- Begeleiding gedurende de reis door een ervaren reisleider van Garden Tours.
- Overtocht met Stena Line op basis van buitenhut incl. ontbijt en diner op de heenreis en ontbijt op de
terugreis.
- 3 nachten in bovengenoemde hotel The Telford Whitehouse House incl. ontbijt en diner.
- Entrees van de tuinen incl. eventuele rondleidingen en koffie / thee en 1 gereserveerde lunch.
- Op de laatste dag in UK een 2-gangen pubdiner in The Wooden Fender.
Niet inbegrepen:
- Overige vrije lunches.
- Uitgaven van persoonlijke aard.
- Kosten van een eventuele annulering- en/of reisverzekering.
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum van 9 personen.
Informatie / inschrijven bij: via bijgevoegd aanmeldingsformulier voor 1 april bij Ada Kokelaar.
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