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6-daagse tuinreis Cotswolds met G&B Midden Kennemerland 
zondag 18 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 

(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud) 
 
1e dag, zondag 18 juni 2023 
Vertrek vanaf de opstapplaatsen: 
18.00 uur: Vertrek vanaf de opstapplaats:  
Sporthal ‘Het Vennewater’, Zevenhuizen 48, 1852 JC Heiloo. Denkt u er aan een geldig paspoort mee te nemen? 
Uiterlijke meldingstijd in Hoek van Holland is om 21.00 uur, vanaf 19.00 uur kunnen (voet)passagiers aan boord. 
Wij raden u aan om alleen een nachttas aan boord mee te nemen, zodat uw grote koffer in de touringcar kan 
blijven. Vergeet niet om uw paspoort in uw handbagage mee te nemen.  
Na het inchecken kunt u aan boord nog rondwandelen, shoppen, iets drinken of eten in de diverse gelegenheden.  
Afvaart Hoek van Holland om 22.00 uur. 
 
2e dag, maandag 19 juni 2023 
05.30 uur (Engelse tijd, de tijd gaat een uur terug): Ontbijtbuffet aan boord. 
06.30 uur: Ontscheping – Na het passeren van de douane vertrek om ca. 07.30 uur.  
In de vroege morgen vertrek richting Broughton voor een bezoek aan Broughton Castle. Hier heeft u een tour door 
het kasteel gevolgd door een gereserveerde lunch, waarna u op eigen gelegenheid de tuin kunt bezoeken.  
In de namiddag bezoekt u de privé tuin van Mrs. Stevens Pettifers waar u wordt ontvangen met koffie en thee.  
Hierna vertrek naar Cheltenham.  
18.00 uur: Geschatte aankomst in Leonardo Hotel Cheltenham voor diner en overnachting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3e dag, dinsdag 20 juni 2023 
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.  
09.00 uur: Vertrek naar Hidcote Manor Garden, al generaties lang een tuin die velen heeft geïnspireerd. Borders op 
kleur, een combinatie van formele aanleg met natuurlijke beplanting, tuinkamers met elk een eigen thema, vorm snoei 
en collecties van zeldzame planten: dat alles en nog veel meer kunt u hier vinden!  
Vervolgens naar Kiftsgate Court. Op nauwelijks een steenworp afstand van Hidcote Manor bevindt zich deze bijna al 
even beroemde tuin. De tuinen rondom het huis bevinden zich op verschillende terrassen. De lunch is hier voor u 
gereserveerd. Na dit bezoek rijden we naar Chipping Campden, een sfeervol stadje in de Cotswolds. Hier heeft u vrije 
tijd voor een wandeling of om enkele van de vele winkeltjes te bekijken. Tenslotte vertrek naar Cheltenham. 
18.00 uur: Geschatte aankomst in Leonardo Hotel Cheltenham voor diner en overnachting. 
 
4e dag, woensdag 21 juni 2023 
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel. 
09.00 uur: Vertrek naar Woodmancote voor een bezoek aan Moor Wood, de tuin van de familie Robinson met een 
grote collectie van rambler rozen. Daarna naar het charmante marktplaatsje Moreton-in-Marsh voor een lunch op eigen 
gelegenheid. Na uw lunch naar de prachtige tuin Upton Wold.  
In de namiddag bezoekt u nog Througham Court, de tuin van tuinarchitecte Christine Facer Hoffman. Hier krijgt u een 
rondleiding gevolgd door koffie en thee. Tenslotte vertrek naar Cheltenham. 
18.00 uur: Geschatte aankomst in Leonardo Hotel Cheltenham voor diner en overnachting. 
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5e dag, donderdag 22 juni 2023 
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel, gevolgd door uitchecken. 
08.30 uur: De bagage gaat weer in de touringcar en vertrek naar Rousham.  
Ook hier raden wij u aan om alleen een nachttas aan boord van de Stena Line mee te nemen, zodat uw grote 
koffer in de touringcar kan blijven. 
In de morgen bezichtiging van de tuinen en het kasteel, Sudeley Castle waarna een gereserveerde sandwichlunch 
voor u klaar staat. Vervolgens richting Bicester voor een bezoek aan de tuin van Rousham Gardens. 
Voor de laatste maaltijd op Britse bodem wordt voor u een afscheidsdiner gereserveerd in de omgeving van 
Colchester.  
Na het diner vertrekt u naar Harwich en na aanmelding bij de Stena Line Terminal volgt inscheping aan boord. 
23.00 uur: Afvaart Harwich per Stena Line naar Hoek van Holland. 
 
6e dag, woensdag 23 juni 2023 
Vanaf 06.30 uur: Ontbijtbuffet aan boord.  
08.00 uur: Ontscheping in Hoek van Holland.  
Na de douaneformaliteiten keert u weer terug naar uw opstapplaats. 
 
 
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer  
Vanaf 25 betalende deelnemers:   € 795,-  
 
Toeslag kamer voor alleengebruik:    € 150,- 
Toeslag hut voor alleengebruik:    €  53,- 
Toeslag 2-persoons buitenhut met beneden bedden  €   32,- p.p. 
 
Inbegrepen: 
- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning en toilet, bemand door een ervaren chauffeur.  
- Reisbegeleiding door ervaren reisleiding van Garden Tours. 
- Drie overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde hotel, Leonardo Hotel Cheltenham Hotel. 
- Retour overtocht met Stena Line Hoek van Holland – Harwich v.v. op basis van buitenhutten met stapelbedden 

inclusief ontbijt. 
- 2- gangen afscheidsdiner op de laatste dag. 
- Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek. 
 
Niet inbegrepen:  
- Entrées van de tuinen, sommige inclusief koffie/thee geschat op ca £ 125,- volgens programma. 
- Kosten van 3 gereserveerde lunches geschat op £ 50,- per persoon. 
- Uitgaven van persoonlijke aard. 
- Kosten van eventuele verzekeringen. 
- Administratiekosten van € 25 per factuur. 
- Verplichte SGR bijdrage van € 5,- per persoon. 
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum van 9 personen. 
 
 

Aanmelden kan via de website link: http://www.gardentours.nl/gbmiddenkennemerland/  
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