GARDEN TOURS
4 dagen Tuinen van Kent & Sussex met
Groei&Bloei Leiden en Lisse
van zaterdag 5 t/m dinsdag 8 augustus 2017
(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud)
1e dag, zaterdag 5 augustus
07.30 uur: Vertrek vanaf Leiden Transferium.
Gevolgd door vertrek naar het Franse Calais, waar we naar de Terminal van de Eurotunnel rijden.
Op deze dag staat geen lunch gepland. U kunt natuurlijk iets van huis meenemen, of tijdens de stop in
België of bij de terminal iets kopen.
Melden om 12.50 uur, vertrek 13.50 uur, 13.25 uur aankomst in Folkestone (lokale tijd, 1 uur
tijdsverschil). Denkt u er wel aan een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen!
Na aankomst in Engeland vertrek Cranbrook voor een bezoek aan Sissinghurst Castle.
Tenslotte vertrek naar Gatwick.
18.30 uur: Geschatte aankomst in het Crown Plaza Hotel voor diner en overnachting.
2e dag, zondag 6 augustus
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel.
08.30 uur: Vertrek naar Hurst Green voor een bezoek aan Merriments Garden.
Vervolgens rijden we naar het aantrekkelijke stadje Tenterden hier krijgt u de tijd om even rond te
wandelen en is er tijd voor een vrije lunch. ’s Middags nog een bezoek aan Great Dixter, wanneer u hier
ook komt de tuin is altijd prachtig.
18.00 uur: Geschatte aankomst in het Crown Plaza Hotel voor diner en overnachting.

3e dag, maandag 7 augustus
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel.
08.30 uur: Vertrek naar Laughton voor een bezoek aan Marchants Hardy Plants.
In de middag naar Henfield voor een bezichtiging van Sussex Prairies. Hier staat een gereserveerde
picknick lunch voor u klaar. In de middag een bezoek aan de tuinen van West Dean.
18.30 uur: Geschatte aankomst in het Crown Plaza Hotel voor diner en overnachting.
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GARDEN TOURS
4e dag, dinsdag 8 augustus
07.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.
08.00 uur: Vertrek hotel de koffers gaan weer in de bus. ’s Morgens tuin bezoek van Goodnestone Park,
deze prachtige privé tuin mag niet ontbreken op uw reis. Hier krijgt u een take away lunch aangeboden.
Tenslotte vertrek naar Folkestone.
13.20 uur: Melden bij de Eurotunnel.
14.20 uur: Vertrek met de Eurotunnel van Folkestone naar Calais.
16.00 uur: Vertrek vanaf Calais terug naar de uitstapplaats in Leiden.
Hotelinformatie (mede voor de thuisblijvers):
U bent 3 nachten te gast in het Crown Plaza London-Gatwick Hotel. De kamers zijn keurig ingericht en
beschikken over Airconditioning, Strijkijzer, Bureau, Strijkvoorzieningen, Verwarming, Vloerbedekking,
Douche, Bad, Haardroger, Badjas, Toiletartikelen, WC, Badkamer, Bad of douche, TV, Telefoon, Radio,
Satellietkanalen, Flatscreen-tv, Koffie- / theevoorzieningen, Koelkast, Elektrische Waterkoker,
Wekdienst/wekker. Gratis WiFi is beschikbaar in alle kamers.
Reissom p.p. in een 2-pers. kamer
Per persoon € 465,Toeslag 1-pers. kamer € 125,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 Le Shuttle/ Eurotunnel Calais – Folkestone v.v.
* 3 overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde hotel.
* Programmaboekjes bij vertrek.
Niet inbegrepen:
* Entrees van de tuinen en genoemde koffie/ thee geschat op ca. £ 60,- per persoon.
* 2 gereserveerde lunches geschat op £ 20,- per persoon.
* Overige vrije lunches en uitgaven van persoonlijke aard.
* Kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering.
* Bijdrage Stichting Calamiteitenfonds.

Aanmelden kan via bijgevoegd aanmeldingsformulier, insturen naar:
Dhr. T. van Egmond
Hoge Morsweg 98b
2332 HM LEIDEN
Tel.: 071-5760072
E-mail: teunvanegmond@planet.nl
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