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812 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 177 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, 1 overnachting met ontbijt in het Park Plaza 
hotel in Utrecht, 2 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in het Bil-
derberg Hotel ‘t Peulderbos,  middagmaal dag 1, toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi 
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 
Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Floriade en 
stedelijk groen
Vier dagen van 9 tot 12 juni 2022

In Nederland is Almere een half jaar lang het podium voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema 'Growing Green Cities'. 
Van over de hele wereld verzamelen zich experts die groene oplossingen voorstellen die 
onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.  Deze ‘groene’ lijn trekken we door in 
alle tuinbezoeken tijdens deze zeer actuele, inspirerende 4-daagse tuinreis.

Dag 1
Vertrek richting Dordrecht.  Bezoek aan de tuin van Villa 
Augustus met lunch in het restaurant.  Deze tuin werd in 
2010 door het toonaangevende Engelse tuinmagazine 
Gardens Illustrated en het Londense Garden Museum als 
eerste niet-Engelse tuin verkozen tot ‘Garden of the Year’.  
Op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van de water-
toren van Dordrecht creëerden de eigenaars deze tuin van 
ruim 1,5 hectare met onder andere een moestuin, boom-
gaard, Italiaanse tuin en een bosje. 
De tuin van Slot Zuylen kent een lange geschiedenis.  Het 
is een prachtige tuin in landschapsstijl.  Binnen de grach-
ten zijn verrassend veel elementen uit diverse stijlperio-
den bewaard gebleven. Naast de monumentale slangen-
muur en de vele stinzenplanten in het voorjaar, vormt 
deze verscheidenheid misschien wel de grootste charme 
van de tuin.

Dag 2
De Vlinderhof is een bijzondere tuin in de Binnenhof van 
het Maximapark. Bijzonder omdat hij ontworpen is door 
Piet Oudolf, een van de meeste briljante tuinarchitecten 
van Nederland, én bijzonder omdat het hier gaat om een 
bewonersinitiatief.  De tuin is niet alleen ontworpen in 
samenspraak met de bewoners, maar wordt ook door de 
bewoners beheerd.
In het Voedselbos in Haarzuilens staan meer dan 150 
soorten eetbare planten.  Het doel: hoge natuurwaar-
den combineren met een duurzame voedselproductie.  
Hier beoogt men een gezond ecosysteem waar men een 
groot deel van het jaar uit kan oogsten en waar men een 
grote diversiteit aan insecten, vogels en zoogdieren vindt.

De Utrechtse Botanische Tuinen behoren tot de oud-
ste nog bestaande universitaire tuinen van Nederland, 
opgericht in 1639, drie jaar na de oprichting van de Uni-
versiteit, met als doel onderwijs en onderzoek, zoals naar 
verdedigingsmechanismen bij planten en naar invloed 
van klimaat. 
Onderweg naar het hotel bezoek aan Het Hubertushof in 
Leusden. De tuin heeft een natuurlijk karakter, passend bij 
de wijdse omgeving.  Een krachtige structuur van strakke 
taxus en beukenhagen in combinatie met de bloemrijke 
borders maakt het verrassend en speels.

Dag 3
In Almere bezoekt u de ganse dag de Floriade.  Laat u 
inspireren om groener en gezonder te leven.  U ontdekt 
vast en zeker inspirerende ideeën om uw eigen tuin, bal-
kon of huiskamer te verrijken.  Bouw mee aan de groene 
stad van de toekomst. Een thema dat belangrijker is dan 
ooit.

Dag 4
De Beukenhof is een tuin in constante evolutie en uit-
breiding.  Zwaartepunt ligt op de diverse vaste planten-
borders op kleur.  U ziet ook een schaduwtuin een hees-
terborder, een serre en een pluktuin voor eigen gebruik.
Verder op de terugweg bezoek aan de Bosboerderij  
Jammiekeshoeve. De eigenaar neemt u mee in zijn ver-
haal en zijn familiegeschiedenis. Op ruim 18 hectare wordt 
een innovatief agroforestry systeem ontwikkeld en u komt 
zo alles te weten over de transitie van een gemengd bedrijf 
naar melkveehouderij en recent naar boslandbouw.
Doorreis naar België.
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