
795 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 126 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per shuttle, 3 overnachtingen 
met ontbijt en avondmaal in The Hollies hotel, toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken, 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
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Charmante
natuurpracht in
Somerset & Dorset
Vier dagen van 24 tot 27 juni 2022

Somerset en Dorset vormen twee van de mooiste regio’s van Engeland, 
met glooiende landschappen, charmante stadjes en dorpen, een 
indrukwekkende kustlijn en statige landhuizen en tuinen. De warme zomers 
en milde winters bieden een uitzonderlijke natuurpracht en beide county’s 
worden dan ook geprezen als ‘Area of Outstanding Natural Beauty’.

Dag 1
Vertrek naar Calais voor overtocht per shuttle naar 
Folkestone.
Bezoek aan The Manor House in Upton Grey. Deze 
prachtige tuin werd geheel gerestaureerd volgens 
de oorspronkelijke honderd jaar oude plannen van 
Gertrude Jekyll.
Via het mysterieuze Stonehenge rijdt u verder naar 
het hotel in Martock.

Dag 2
Het bijzondere Forde Abby is meer dan een 
bezoek waard. Tegen de oude muren van de voor-
malige Cisterciënzerabdij groeien zeldzame klim-
planten. U ziet er talrijke kleurrijke borders met 
vaste en halfvaste planten, woodlands met aza-
lea's, camelia’s en rododendrons en u ontdekt er 
ook ceders en oosterse platanen. Er liggen grote 
vijvers en achter de abdij ligt een grote ommuurde 
groente- en kruidentuin die zowel de bewoners als 
het restaurant van verse groenten voorziet. Bezoek 
aan het landhuis.
Tropical Garden Abbotsbury herbergt een bui-
tengewone collectie subtropische planten van 
over de hele wereld. Hij staat vol exoten die het 
zeer naar hun zin hebben in het zachte klimaat van 
de regio. Aan de tuin is ook een plantenkwekerij 
verbonden met zeldzame en inheemse planten, 
ook te bewonderen in de tuin.

Dag 3
De Somerset-tuinen van Hestercombe zijn een 
unieke combinatie van drie eeuwen tuindesign: 
de Edwardiaanse formele tuin werd ontworpen 
in 1906 door Edwin Luytens en beplant door Ger-
trude Jekyll. De idyllische landschapstuin dateert 
uit de 18de eeuw en werd in 1997 voor het eerst 
in meer dan 125 jaar weer opengesteld voor het 
publiek. U kan er wandelen door het bos, langs 
klassieke tempels, een mausoleum en een prach-
tige waterval. 
Namiddag bezoekt u de privé-cottagetuin East 
Lambrook Gardens, ontworpen door Margery 
Fish. De plantenvrouw koos voor een natuurlijke 
informele beplantingsstijl en koesterde talloze met 
uitsterven bedreigde planten. Zij lanceerde met 
haar boeken definitief de cottagestijl en het plan-
ten van bodembedekkers.

Dag 4
De reis eindigt in de Athelhampton House Gar-
dens. Athelhampton Hall dateert uit 1485 en de 
zeer gevarieerde formele tuinen, zoals u die van-
daag nog kan bewonderen, werden gecreëerd tus-
sen 1891 en 1899 door Alfred Cart de Lafontaine. 
De meest beroemde tuin is ‘The Great Court’ met 
taxus in piramidevorm. 
Doorreis naar Folkestone en terugreis naar België.
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