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4-daagse tuinreis met Groei&Bloei Walcheren naar Floriade en de Achterhoek 
van maandag 12 september t/m donderdag 15 september 2022 

(programma en tijden onder voorbehoud)  
 
 

1e dag, maandag 12 september 2022 
08.00 uur: Vertrek per touringcar vanaf de opstapplaats Zepp Terrein bij restaurant Tafelen, 
Podium 31, 4337 WV Middelburg. Wij raden u aan een lunchpakket van thuis mee te nemen.  
Vandaag bezoekt u de Floriade. Hier heeft u alle gelegenheid om uw eigen lunch op te eten of 
iets te kopen bij een van de vele eetgelegenheden. Na dit bezoek rijdt u verder richting het 
hotel. 
19.00 uur: Geschatte aankomst in Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo voor diner en 
overnachting.  
 
2e dag, dinsdag 13 september 2022  
08.30 uur: Vertrek richting Olst voor een bezoek aan Stichting De IJssellinie. Daarna bezoekt 
u de daar in de buurt gelegen Tuin van Fortmond. Na dit bezoek staat er een gereserveerde 
lunch voor u klaar. Als laatste bezoekt u Het Klapzand in Eefde.  
Na dit bezoek gaat u weer terug naar uw hotel. 
17.30 uur: Geschatte aankomst in Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo voor diner en 
overnachting.  
 

    
 
3e dag, woensdag 14 september 2022 
09.00 uur: Vertrek richting Vorden voor een bezoek aan Tuinen de Wiersse. Na dit bezoek is 
er in de omgeving een lunch voor u gereserveerd. Na de lunch brengt u een bezoek aan De 
Hoefslag in Gorssel. Aan het einde van de dag bezoekt u Hof te Ruurlo in Ruurlo. 
Daarna keert u weer terug naar het hotel.  
17.45 uur: Geschatte aankomst in Hampshire Hotel Avenarius in Ruurlo voor diner en 
overnachting. 
 
4e dag, donderdag 15 september 2022 
08.00 uur: Uitchecken en vertrek hotel. 
Als eerste brengt u een bezoek aan Kwekerij De Hessenhof, in Ede. Na het bezoek vertrekt u 
naar Den Hout voor het laatste tuinbezoek van deze reis: Tuinen de Verwondering. Hier krijgt 
u een rondleiding en wordt de lunch geserveerd.  
Tenslotte keert u weer terug naar de plaats waar u bent opgestapt. 
17.00 uur: Geschatte aankomst Zepp Terrein bij restaurant Tafelen. 
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Hotel:  
U verblijft 3 nachten in 4* Hampshire Hotel Avenarius Ruurlo, Dorpstraat 2, 7261 AW in Ruurlo.  
Tel. 0573-451122 en https://www.hampshirehotelavenarius.com/ 
 
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer:    

       G&B Leden  Niet G&B Leden 
Vanaf 25 betalende deelnemers:   € 599,-   € 666,-    
Toeslag 1 persoonskamer:     € 100,-   € 100,- 
 
Inbegrepen:  
- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning en toilet, bemand door een ervaren 

chauffeur.  
- 2 dagen reisbegeleiding door ervaren reisleiding van Garden Tours. 
- Drie overnachtingen incl. ontbijt en 3-gangen diner in het genoemde hotel, 4* Hampshire  
 Hotel Avenarius Ruurlo. 
- Kosten voor de entree van de Floriade. 
- Kosten van de entrées voor de tuinen, sommige bezoeken inclusief koffie/thee. 
- 3x gereserveerde lunch (geen lunch op de eerste dag). 
- Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek. 
 
Niet inbegrepen:  
- Uitgaven van persoonlijke aard. 
- Kosten van eventuele verzekeringen. 
- Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per factuur. 
- Verplichte SGR bijdrage van € 5,- p.p. 
- Administratiekosten van € 25,- per factuur. 
 
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Graag aanmelden voor 23 april 2022.  


