
Seine-Maritime is een bevoorrechte bestemming voor natuur- en tuinliefhebbers.  
De vruchtbare klei- en kalkrijke gronden bieden hier een ideale voedingsbodem 
voor prachtige tuinen die de vergelijking met de Engelse tuinen aan de overkant van 
het kanaal zeker kunnen doorstaan.

Dag 1
Vertrek richting Rouen.  Onderweg bezoek aan de 
Jardins Agapanthe, een tuin die een opeenvolging 
is van intieme plekjes, afgescheiden door heggen, ste-
nen muren en tal van niveauverschillen. De variëteit 
aan planten is enorm. 
Vervolgens staat de privétuin Jardins des Valérianes 
op het programma, een tuin aangelegd in de Engelse 
cottagestijl traditie met een uitgebreide vaste plan-
tencollectie. 
Doorreis naar Rouen, hoofdstad van het mythische Nor-
mandische rijk en nauw verbonden met de naam van 
Jeanne d’Arc. 

Dag 2
Bezoek aan deze gezellige en zeer goed gerestaureerde 
stad. De Jardin Plume is een strakke en formele  tuin 
met verschillende tuinkamers met grassen en vaste 
planten. Een aanrader voor echte tuinfanaten.
Vervolgens bezoek aan de  Jardin Angelique te Mont-
main.  Dit 17de-eeuwse “buitenverblijf” werd prachtig 
gerenoveerd en het samenspel van rozen, clematissen 
en allerlei vaste planten zijn een streling voor het oog.  

Dag 3
Vertrek richting kust voor een bezoek aan Les Jardins 
d’Etretat.  In deze kunstzinnig gerestaureerde histori-
sche tuin werden grenzen verlegd.  Alexander Grivko 
herontwerpt het concept van de tuin op een nieuwe 
manier, voegt nieuwe planten toe en maakt prachtige 
sculpturale gebeeldhouwde bedden. Vanuit de tuin 
heeft u een schitterend uitzicht over het stadje Etretat 
en haar iconische kliffen, uitzicht geclassificeerd als 
Unesco-Werelderfgoed.
Vervolgens bezoek aan Palais Bénédictine. In deze 

vroegere abdij wordt al sedert 500 jaar de gelijknamige 
likeur gestookt. U vindt hier tevens een mooie collec-
tie actuele kunst.  Doorreis naar Dieppe. Avondmaal.

Dag 4
Absoluut hoogtepunt van de reis is wel het bezoek aan 
een van de mooiste privétuinen in West-Europa: Le Vas-
terival, gelegen te Sainte Marguerite sur Mer.  De tuin 
werd in 1957 ontworpen door Prinses Sturdza uit Noor-
wegen.  Ze overleed in 2009 op de gezegende leeftijd 
van 94 jaar en gaf tot kort voor haar dood zelf toelich-
ting bij haar prachtige creaties.
Bezoek aan Le Parc des Moutiers in Varengeville.  Op 
een steile klif met een schitterend zicht op de omge-
ving ligt de meest Engelse tuin van Frankrijk.  Edwin 
Lutyens bouwde het huis en Gertrude Jekyll tekende 
de tuinen uit. (Sedert eind 2019 zijn er restauratiewer-
ken bezig aan huis en tuin.  Bij het ter perse gaan van de 
brochure waren de werken nog niet afgerond, en wer-
den geen reserveringen aangenomen.  Zo het bezoek 
niet kan doorgaan, voorzien we een waardig alternatief.)

Dag 5
Bezoek aan het Chateau de Miromesnil, geboorte-
plaats van Guy de Maupassant. In de potager vindt u 
een rijkdom aan oogst, smaak, vorm en kleur.   
De tuinen van het Wouwenberghof, meer bekend 
onder de Franstalige benaming Le jardin du Mont des 
Récollets, liggen net buiten het centrum van Kassel. 
Toen de eigenaar in 1990 de hoeve aankocht stond er 
welgeteld … één boom. Vele jaren van noest werk leid-
den tot deze parel van tuinsierkunst. De barokke tui-
nen zijn geïnspireerd op de schilderijen van Breughel 
en bestaan uit een twintigtal tuinkamers.
Terugreis naar België.
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1.195 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 324 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, 2 overnachtingen met ontbijt in het Mercure 
Centre Cathédrale hotel in Rouen, 2 overnachtingen met ontbijt in het 
Mercure Dieppe La Présidence, middagmaal dag 4, avondmalen dag 3 en 
dag 4, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reisbe-
geleiding door Marc Vermeulen, fooi chauffeur, KBC reis- en annulerings-
verzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Aantrekkelijke regio 
in Normandië
Vijf dagen van 8 tot 12 juli 2022
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