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In het weids glooiende landschap van Kent en
Oost-Sussex liggen de mooiste Engelse tuinen
en parken. De landhuizen en kastelen, die vaak
een onlosmakelijk geheel vormen met de tuin,
ademen een zeer rijke historie uit.
Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen. Doorreis naar Calais
en overtocht per shuttle naar Folkestone.
In Ticehurst bezoekt u de tuinen van Pashley Manor Garden. In 1453
werd het domein aangekocht door de familie Boleyn en men zegt
dat Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII, hier gewoond
heeft. Sir Thomas May liet het huis in 1543 afbreken en bouwde het
huis zoals het er nu staat. In de tuinen ziet u hoofdzakelijk bloemen
in pasteltinten. Nog niet zo lang geleden werd er een gouden tuin
aangelegd, die naar een serie vijvers leidt, welke omzoomd worden
door azalea’s, rododendrons en esdoorns. In de tuin en het parklandschap staan veel beeldpartijen.
In Hurst Green bezoekt u Merriments Garden. Aangeplant volgens de beplantingsideeën van Christopher Lloyd is dit een tuin die
een levend bewijs is van zijn superieure gevoel voor tuinieren. Eenen tweejarigen vormen samen met siergrassen, vaste planten en
heesters combinaties in de verschillende borders. Hier is een tuincentrum annex kwekerij te vinden en sluit u de dag af met een typische Engelse cream tea.

Dag 2

Great Comp Garden is een eigenzinnige tuin, 7 hectare groot, met
mooie en zeldzame planten rondom een 17de-eeuws landhuis. U
vindt hier o.a. een Italiaanse tuin, romantische ruïnes, omgeven door
bosland. Basisbeplanting in deze tuin zijn de heesters, coniferen en
bomen. Weelderige borders zijn doorspekt met een grote variëteit
van grassen. In de lente kleurt de tuin dankzij de magnolia’s, azalea’s en rododendrons en onder de struiken is het één weelde van
helleborus en andere lentebloemen.
De charmante en informele Emmetts Garden bevindt zich op een
van de hoogste punten van Kent en biedt prachtige vergezichten.
In de lente zijn de beboste heuvels bedekt met een tapijt van blauwe
druif en boshyacinten, gevolgd door bloeiende rododendrons en

azalea’s in het begin van de zomer. De officiële ‘Garden’ staat vol
met rozen in de late zomer.

Dag 3

Hole Park Gardens bestaat uit een tuin van ca 15 ha mooi ingebed
in het omliggende landgoed van 200 hectare, dat reeds diverse
generaties aan de familie Barham toebehoort. De tuinen getuigen
van een vakkundige mix van formele tuinelementen met prachtige
taxushagen, wilde informele en natuurlijke woodlands en talrijke
azalea’s en rododendrons.
Bewonder ook prachtige vaste plantenborders, waarvan enkele nog
ontworpen zijn door Christopher Lloyd van de nabijgelegen tuin
Great Dixter, sfeervolle vijvers, mooie turkse eiken en talrijke cornus soorten. Hole Park Garden is vooral ook een tuin waarin geleefd
wordt: op een subtiele manier werden een modern zwembad en
een tenniscourt verwerkt in het geheel.
Tweede bezoek van deze dag is aan het overbekende Sissinghurst
Castle & Garden, één van de meest romantische tuinen ter wereld,
een onvergetelijke gebeurtenis! Hier vindt u een weelde aan borders met klassieke kleurencombinaties, verschillende tuinkamers
elk met een eigen thema, een boomgaard, de White Garden waar
altijd witte bloemen bloeien, en een bloemenweide.

Dag 4

827 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 105 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht
per shuttle, 3 overnachtingen met ontbijt en
avondmaal in het Tudor Park Marriott Hotel
& Country Club, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, middagmaal dag 3, deskundige reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering,
BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 25 deelnemers
Vanaf 1 september is een Internationaal
Paspoort vereist voor het Verenigd Koninkrijk

Scotney Castle Garden is een verborgen juweeltje, en een van de
meest romantische tuinen van Engeland. De ruïnes van het 14de
-eeuwse sprookjeskasteel met slotgracht worden omringd door
verbluffend mooie tuinen. Scotney ziet er het hele jaar door schitterend uit, met magnifieke rododendrons, azalea’s, kalmia en klimrozen in de zomer.
De reis eindigt in Fairlight End, een zeer geslaagde integratie van
de tuin in het omringende landschap. Deze tuin combineert eigentijdse elementen, zoals borders binnen een staalconstructie met
tijdloze beplanting zoals traditionele bomen. U vindt hier een bloemenweide, een boomgaard en vijvers. Na een kop koffie met een
stukje cake gaat het richting Folkestone voor de shuttle naar Calais.
Doorreis naar de verschillende opstapplaatsen.
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