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Een tuinreis voor de echte liefhebber onder leiding van Cor van Gelderen 
en Marlien van der Linden van PlantenTuin Esveld. Van Kent tot Dorset 
bezoeken we een tiental prachtige tuinen en parken.  

Grote landschappelijke parken als de Valley Garden bij Eton maar ook  
kleinere tuinen zoals de grassentuin met kwekerij Knoll Gardens staan op 
het programma.



Uw reisleiding:

Cor van Gelderen heeft in de afgelopen 25 jaar  
talloos veel tuinen bezocht in Engeland.  

De laatste jaren is hij als lid van de keuringscommissie 
van de Royal Horticultural Society vaak in Engeland te  
vinden. Uit zijn ervaring als kweker, ontwerper en 
plantenverzamelaar heeft hij een grote praktische 
kennis opgebouwd, niet alleen op gebied van planten 
maar ook van tuinen en parken.

Marlien van der Linden heeft voor de tuinreisclub van 
Wim Willemse reizen begeleid. Maar ook voor haar 
eigen tuinclub heeft zij jarenlang de meerdaagse 
tuinreizen georganiseerd. 

Als medewerker van PlantenTuin Esveld heeft zij een 
schat aan ervaring opgedaan met tuinplanten en hun 
toepassingen.
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7 September

Vertrek om 7.30 uur vanuit Bodegraven
•	 Tuinbezoek aan Goodnestone Park 

bij Canterbury
•	 Diner in Woking
•	 Overnachting in Hounslow

Het Programma:

8 September

•	 Tuinbezoek aan Harvey’s Store  
Roofgarden in Guildford, Valley 
Garden en Savill Garden allebei 
onderdeel van het Royal Landscape 
bij Eton.

•	 Diner in Egham
•	 Overnachting in Hounslow

10 September

•	 Tuinbezoek aan Apple Court,  
Furzey Garden en Sir Harold  
Hillier Garden.

•	 Diner in Hook
•	 Overnachting in Hounslow

9 September

•	 Tuinbezoek aan Knoll Gardens en  
Abbotsbury Subtropical Gardens.

•	 Lunch in Abbotsbury Subtropical 
Garden

•	 Diner in Abbotsbury
•	 Overnachting in Bournemouth

11 September

•	 Tuinbezoek aan Wisley Garden
•	 Terugreis met diner in België

Aankomst Bodegraven rond 21.00 uur
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Het reisprogramma wordt samengesteld door PlantenTuin Esveld. 
Iedere deelnemer ontvangt een gedetailleerd reisprogramma.

Minimum aantal deelnemers voor het door gaan van de reis is  
20 personen en maximum aantal deelnemers 25 personen. 
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gereserveerd.

Vervoer per luxe touringcar met ervaren chauffeur.

Betaling bij aanmelding op de bankrekening van PlantenTuin Esveld. 
IBAN: NL32 ABNA 0469 5215 97 

Ten minste 6 weken voor vertrek, of zoveel eerder als dat kan, krijgt u  
uitsluitsel of de reis doorgang krijgt. 
Indien door te weinig aanmeldingen de reis onverhoopt wordt geannuleerd 
wordt de volledige betaling per omgaande teruggestort. 
Voor het overige gelden de boeking- en reisvoorwaarden van Dalstra Reizen.

Voorwaarden & omschrijving:

Kosten voor de vijfdaagse tuinreis € 695,- op basis van vier  
overnachtingen met ontbijt, vijf diners, een lunch en een lunchpakket. 
Niet inbegrepen zijn de lunches op dag 1, 2 en 4 en de entreeprijzen 
van de tuinen. Het is zinvol uw RHS lidmaatschapskaart of dat van de 
National Trust mee te nemen. 
Voor een éénpersoonskamer geldt een toeslag.

Fouten en vergissingen in de brochure binden ons niet. 
We behouden ons het recht voor om, indien noodzakelijk,  
wijzigingen in het programma aan te brengen. 
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