GARDEN TOURS
Programma Tuinen van Noord-Nederland met Groei & Bloei Den Haag e.o.
4 dagen per luxe touringcar van maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni 2020
(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud)
1e dag, maandag 15 juni 2020
De touringcar staat voor u klaar: (Wij verzoeken u om een kwartier voor vertrek
aanwezig te zijn, onderstaande tijd is de vertrektijd).
08.30 uur: Vertrek vanaf de opstapplaats CS Den Haag, Schedeldoekshaven.
De eerste tuin die u gaat bezoeken is de tuin Boschhoeve in Wolfheze.
Een grote gevarieerde boerderijtuin met diverse borders en een decoratieve
moestuin. Bezoek is inclusief een gereserveerde lunch. Na de lunch is het vertrek
naar Markelo voor een bezoek aan de privé tuin van Erve Odinc. Een oude
boerenerf met diverse tuinkamers omrand door beukenhagen. In de namiddag
brengt u nog een bezoek aan de privé tuin PlantZoentje in Albergen.
Een gezellige, sfeervolle tuin midden in het Twentse landschap.
18.00 uur: Verwachte aankomst in Brouwhotel Parkzicht in Veendam voor uw
overnachting inclusief diner en ontbijt. Dinertijd in overleg met uw reisleiding.
2e dag, dinsdag 16 juni 2020
08.00 uur: Ontbijt in het hotel.
09.00 uur: Vertrek naar Nieuw Scheemda voor een bezoek aan privé tuin Tuin De Witte Wolk.
Vervolgens naar Oostwold voor een bezoek aan de privé tuin Tuinfleur. Hier wordt u ontvangen door
familie Van Delden met een heerlijk lunchbuffet. In de middag vertrekt u naar Blijham voor een bezoek
aan privétuin De Houtstek waar u wordt ontvangen met koffie/thee. In de namiddag bezoekt u de
prachtige tuinen met kwekerij, brocante- en tuinwinkel van Tuingoed Foltz. Hier wordt u ontvangen door
één van de eigenaren met een korte introductie.
18.00 uur: Verwachte aankomst in Brouwhotel Parkzicht in Veendam. Dinertijd in overleg met uw
reisleiding.

3e dag, woensdag 17 juni 2020
07.30: Ontbijt in het hotel.
08.30 uur: Vertrek naar Kolham voor uw eerste bezoek deze morgen aan privé tuin De Tuinerie van Alie
Stoffers. De tuin met zijn borders vol kleur en elk tuinkamer met zijn eigen sfeer. De eigenaresse
ontvangt u met koffie en thee. Vervolgens naar Houwerzijl voor een bezoek aan de Theefabriek,
Nederlands enige theemuseum. Hier is de lunch voor u gereserveerd. Na de lunch vertrek naar Eenrum
voor een bezoek aan Kwekerij De Kleine Plantage, een kleinschalige kwekerij met tuinen. Hierna
vertrek naar Uithuizen voor een bezoek aan de tuin en huis van Menkamaborg.
Tenslotte terug naar uw hotel in Veendam, geschatte aankomst 18.00 uur. Dinertijd is in overleg met uw
reisleiding.
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GARDEN TOURS
4e dag, donderdag 18 juni 2020
07.30 uur: Ontbijt in het hotel gevolgd door uitchecken, koffers gaan weer in de bus.
08.30 uur: Vertrek richting Den Haag, maar niet voordat u nog een bezoek heeft gebracht aan de laatste
Groningse tuin van deze reis, The Stonefarm in Stadskanaal. Ook hier wordt u hartelijk ontvangen door
de eigenaren Mevr. en Dhr. Scheltens. Na dit bezoek vervolgen we de weg naar Dedemsvaart met een
gereserveerde lunch en rondleiding door de Tuinen van Mien Ruys. Tenslotte richting Den Haag.
17.30 uur: Verwachte aankomst in Den Haag.

Hotelinformatie:
U bent drie nachten te gast in het 3*** Brouwhotel Parkzicht, Museumplein 3, 9641 AD Veendam.
Het hotel ligt in het centrum van Veendam, in de provincie Groningen. De kamers zijn voorzien van
comfortabele bedden, een volledige badkamer met bad of douche, haardroger, een televisie en gratis
WiFi.
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer:
vanaf 25 betalende deelnemers:
€ 560,-,
vanaf 30 betalende deelnemers:
€ 535,vanaf 35 betalende deelnemers:
€ 520,vanaf 40 betalende deelnemers:
€ 510,Toeslag 1 persoonskamer:
€ 75,Inbegrepen:
* Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur.
* Reisbegeleiding door een op tuingebied deskundige reisleiding van Garden Tours.
* Drie nachten in bovengenoemde hotel inclusief ontbijt en diner.
* Kosten van de entrees daar waar mogelijk inclusief koffie/ thee en inclusief 4 gereserveerde lunches.
* Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek.
Niet inbegrepen:
* Uitgaven van persoonlijke aard en een eventuele annulerings- en/of reisverzekering.
* Calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur.
Aanmelden via uw excursiecommissie:
Anneke Nieuwenhuis – Damen
Veursestraatweg 95
2264 EC LEIDSCHENDAM
Eml: annekecnd@gmail.com
Tel. 070-3543433
BTW-nr: 8169.29.609.B.01
Kvk Zuid-Holland Zuid 23077222
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