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Verwondering doet me stilstaan en genieten. 
Als kind was Paul Janssen al verwonderd door de natuur en alles wat daarin leeft. Zo 
bestudeerde hij toen reeds plantengemeenschappen in bos en veld. Paul genoot opleidingen 
grafische vormgeving en tuinarchitectuur en ontwikkelde in zijn tuinontwerpstudio een 
heel eigen, ecologische visie. Hij creëert duurzame, natuurrijke tuinen waarbij het verhogen 
van de biodiversiteit, seizoensbeleving en onderhoudsvriendelijkheid centraal staan. Bij elk 
tuinbezoek doet hij de deelnemers even stilstaan en kritisch nadenken over vormgeving, 
beplantingen, omgevingsfactoren, diversiteit in groenvormen … Zijn missie is om de 
deelnemers een ontspannen reis te laten beleven maar hen ook de kans te bieden meer 
inzicht en kennis te verwerven. Paul is ook een gewaardeerd lesgever, o.a. bij Landelijke 
Gilden en VELT. Samen met zijn gezin geniet hij van een natuurrijke tuin in Kasterlee.

Het is de tuin en zijn geschiedenis die me boeit!
Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie plantenteelt en gaf 
gedurende 12 jaar les in de tuinbouwschool in Mechelen. Nadien heeft ze als diensthoofd 
15 jaar de Agra-werking van KVLV gecoördineerd. Ondertussen werkt Anne bij Boerenbond. 
Ze begeleidde reeds verschillende tuin- en natuurreizen naar o.a. Madeira en de Azoren 
waarin het ontdekken en beleven van de natuurpracht meer aan bod komen dan exacte 
plantenkennis.

Reizen is een cocktail van natuur, cultuur en actie.
Marleen Waerzeggers trok op haar 18de voor het eerst naar Scandinavië. Het reiszaadje was 
geplant en bleef groeien. 25 jaar lang mocht ze de wereld doorkruisen als reportageregisseur 
voor Vlaanderen Vakantieland. Een boeiende job voor iemand die graag alles weet over alles. 
Reizen en tuinen zijn een nooit eindigend avontuur, hoe meer landen u bezoekt hoe langer de 
todo-lijst wordt, hoe meer tuinen u bezoekt hoe meer ideeën u mee naar huis neemt. U kan 
creatief zijn met beelden en woorden maar ook met planten. Marleen haar eigen tuin ligt er 
niet altijd picobello bij, maar ze werkt onder het motto: ‘in een tuin maak je geen fouten, je 
experimenteert’. En tussen het reizen door is het haar oase van rust, kleur, lekkere groenten 
en fruit… iets waar ze ook altijd wel een beetje naar uitkijkt.

Tuinieren en tuinen ontdekken is mijn passie. 
Marc Verachtert heeft een achtergrond als tuinarchitect en is onder andere bezieler van 
de Japanse Tuin Hasselt. Gewapend met een overvloed aan tuinervaring schrijft hij onder 
andere in magazines als Nest, Fence en Chic Gardens en de kranten Het Nieuwsblad en Het 
Belang van Limburg. Ook werkt hij mee aan tuinenprogramma’s op webkanalen en TV.
Tuinieren is voor Marc hobby en passie, net als het ontdekken van mooie en/of bijzondere 
tuinen en groenprojecten in binnen- en buitenland. Voor OMNIA -Travel combineert 
hij zijn meest waardevolle ontdekkingen tot tuinreizen. Ze zijn zoveel meer dan een 
aaneenschakeling van bezoeken. Marc gebruikt elk tuinbezoek om aandacht te vestigen 
op bijzonderheden en geeft tegelijk praktische tuininformatie waar je thuis mee 
aan de slag kan. Tijdens de reis staat genieten centraal, zowel in de tuinen als culinair.  
 

Een boom is meer dan er staat.
Paul Geerts studeerde rechten en sociologie in Leuven, Utrecht en Firenze. Hij heeft een 
ruime intellectuele interesse. Tuinen, architectuur, wetenschappen en geschiedenis boeien 
hem uitermate. Hij weet veel en bij ieder tuinbezoek heeft hij wel een verhaal, een anekdote 
te vertellen. ‘Een boom is meer dan er staat’ is niet enkel de titel van een bloemlezing 
tuingedichten die hij samenstelde, zo benadert hij ook een tuin, een landschap, een gebouw. 
Hij is een veelzijdig schrijver. Samen met Romke van de Kaa is hij de auteur van een jaarlijkse 
Tuinscheurkalender met weetjes, verhalen, spreuken over tuinen en planten. Voor de stad 
Kortrijk organiseerde hij ‘Secret Gardens’ en hij was betrokken bij het VRT programma 
‘Groenland’. Hij is hoofdredacteur van het tuinmagazine en de website CG Concept en maakt 
voor VLAM de website Openbaar Groen.

Ik zie in elke tuin een uitdaging.
Marc Vermeulen is gepassioneerd door tuinieren. Zijn ganse leven al is hij gedreven door 
het vorm geven aan de buitenruimte. Hij ziet het steeds opnieuw als een uitdaging de 
aangeboden ruimte in te delen tot een knusse ruimte en uit te zoeken welke planten de 
vormgeving kunnen ondersteunen tot één geheel. Tuinen bezoeken is voor hem dan ook 
zeer boeiend: elk bezoek prikkelt zijn fantasie om nieuwe ideeën te ontwikkelen en zijn 
plantenkennis uit te breiden. Die ervaring met tuinen deelt hij via allerlei tuinverenigingen, 
waar hij voordrachten geeft. Over de vormgeving in de tuin heeft hij een boek geschreven 
met als titel: ‘Natuurlijke tuinen, een samenspel van vormen, structuren en planten’.
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Beste reis-, tuin-, cultuur-  
en groenliefhebber,

Genieten van bourgondisch gevulde kasteeltuinen, wegdromen in de mooiste natuurgebieden, 

of cultuur opsnuiven in historische steden?

Het nieuwe aanbod van Omnia Travel, in samenwerking met Landelijke Gilden, combineert al 

deze ingrediënten.

Voeg daarbij nog enkele culinaire verwennerijen of een wandeling over mooie dorpspaden of 

langs 2000 jaar geschiedenis, en u krijgt opnieuw een onovertroffen programma aangeboden.

Met hun deskundigheid en ervaring staan onze tuinreisbegeleiders garant voor een geslaagde 

reis. Gepassioneerd door tuin, natuur en cultuur, zijn ze ideaal geplaatst om u met het mooiste 

van elke bestemming te laten kennismaken en u mee te slepen in hun verhaal.

Van harte welkom in onze boeiende wereld van geuren, kleuren en smaken, van creativiteit en 

van ervaring.

Jan Van Steen Inge Van Breugel

Algemeen Directeur Omnia Travel Teamverantwoordelijke Groepsreizen Omnia Travel

Inhoud
Groot-Brittannië p 4 Muur van Hadrianus  Marleen Waerzeggers
 p 6 Somerset & Dorset Paul Janssen
 p8 Kent & Oost-Sussex Paul Janssen
Frankrijk p 10 Seine-Maritime Marc Verachtert
 p 12 Provence Anne Vandenborre
 p 14 Picardië Marc Vermeulen
Italië p 16 Genua Paul Geerts
 p 18 Sicilië Paul Geerts
 p 20 Milaan Paul Geerts
Andere p 22 Friesland & Texel Marc Verachtert
 p 24 Oost-Vlaanderen Marc Verachtert 
 

Kalender 2020
Mei Genua 23–27 mei
 Muur van Hadrianus 27 mei–4 juni
 Sicilië 31 mei –6 juni
Juni Seine-Maritime 5–9 juni
 Somerset & Dorset 19–22 juni
 Provence 21–26 juni
Juli Kent & Oost-Sussex 2–5 juli
 Picardië 10–12 juli
September Oost-Vlaanderen  5–6 september
 Friesland & Texel 11–14 september
Oktober Milaan 5–9 oktober 
 

Opstapplaatsen autocarreizen
Kortrijk parking Kinepolis
Gentbrugge P+R parking
Zaventem Zaventem luchthaven, wachtruimte autocars
Leuven Texaco E40
Antwerpen Crowne Plaza Hotel
Hasselt parking Carrefour Kuringen

Het exacte uur van vertrek wordt u uiterlijk 2 weken voor afreis mee-
gedeeld, samen met uw reisdocumenten. Er kunnen geen bijkomende 
opstapplaatsen ingelegd worden.
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Muur van  
Hadrianus 
Negen dagen van 27 mei tot 4 juni met Marleen Waerzeggers
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China heeft zijn Grote Muur, Trump wil een 

muur bouwen op de grens met Mexico, maar in 

het hoge noorden van Engeland staat de Muur 

van Keizer Hadrianus. Het is één van de meest 

legendarische bouwwerken uit de Europese 

geschiedenis. Deze verdedigingsgordel begint in 

Wallsend aan de Noordzee en loopt tot Bowness-

on-Solway aan de Ierse Zee, zo’n 134 km verder. 

De sliert van grote en kleine Romeinse forten 

aan de noordgrens van het Romeinse Rijk werd 

gebouwd om de barbaren buiten te houden. 

Maar er is nog veel meer in de omgeving van 

de Muur: landhuizen en prachtig gerenoveerde 

historische tuinen, moderne parken, 

indrukwekkende monumenten, rustige stadjes, 

Engelse pubs … Een ideale mix voor wie houdt 

van geschiedenis, tuinen, natuur en wandelen.

Dag 1
Ophaalronde per autocar en transfer naar IJmuiden. Inschepen op 
de nachtboot (zeezichthut) naar Newcastle. Avondmaal en over-
nachting aan boord.

Dag 2
Ontbijt aan boord. Aankomst in Newcastle om 09u15. Newcastle on 
Tyne, zoals de stad officieel heet, is een stad vol contrasten: tussen 
de oude gebouwen ziet u hypermoderne bruggen. Vrij middagmaal.
Namiddag bezoek aan het Arbeia fort. Dit Romeinse fort bewaakte 
ooit de riviermonding van de Tyne. Hier waren duizenden troepen 
gevestigd en de opgravingen en gedeeltelijke reconstructies van 
de originele gebouwen tonen de schaal van deze nederzetting.
Net buiten de stad, in het recente park Northumberlandia, ziet u The 
Lady of the North, een gigantische liggende vrouwenfiguur, aange-
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legd op restafval van een koolmijn. U kan haar bewandelen en genie-
ten van het omliggende park. Doorreis naar het hotel in Alnwick.

Dag 3
De tuinen van Alnwick, oorspronkelijk eigendom van de Hertogin 
van Northumberland, kennen een rijke geschiedenis. Rond het bij-
behorende kasteel zijn destijds de opnames gemaakt van de twee 
eerste Harry Potter films. In 1997 werden de tuinen gerenoveerd 
met medewerking van Jacques en Peter Wirtz. In 2005 ontstond de 
unieke Poison Garden met een 100-tal soorten dodelijke planten. Vrij 
middagmaal in de tuin. De Howick Hall Gardens bestaan uit een 
bosrijk landschapspark en prachtige formele tuinen rond een bui-
tenhuis dat in 1782 werd gebouwd voor de tweede earl Grey (naar 
wie de bekende thee is genoemd). BBC Gardeners World nam de 
tuinen op in een lijst van de top-vijf kusttuinen in het land, de krant 
The Independent verkoos het tot een van de tien beste tuinen om 
te bezoeken in het voorjaar.

Dag 4
Rit naar Bid-a-Wee Cottage Garden, een informele tuin in een 
oude zandsteengroeve. De tuin is het levenswerk van Marc Rob-
son die zijn plantenkennis combineerde met een bijzonder gevoel 
voor schaal en optische illusies. Hier komen echte plantenliefheb-
bers aan hun trekken. Whalton Manor Gardens is het verborgen 
juweeltje van Northumberland. De tuinen werden heraangelegd 
door Sir Edwin Luytens, samen met Gertrude Jekyll. U vindt er een 
lange pioenenborder, een rozentuin, tal van sierheesters, clematis, en 
in de lente talrijke bloembollencombinaties. Vrij middagmaal in de 
tuin. Vervolgens bezoek aan Wallington House Gardens waarvan 
de geschiedenis terug gaat tot bekende Northumberlandse fami-
lies als Fenwick, Blackett en Trevelyan. Sinds 1942 zijn het huis en de 
tuin in handen van de National Trust. Op het landgoed, aangelegd 
in informele stijl, loopt alles door elkaar: grote gazons, bos, park en 
boerenland. Doorreis naar het hotel in Hexham.

Dag 5
Wandeling langs een stukje van de Muur van Hadrianus, van 
Housesteads via Sycamore Gap tot Steel Bridge (5 km) of Cawfield 
Quarry (8,5 km) waar de autocar de deelnemers telkens opwacht. 
Sycamore Gap werd bekend als locatie in de film Robin Hood, Prince 
of Thieves. Vrij middagmaal. Via het stadje Haltwistle reist u terug 
naar het hotel in Hexham.

Dag 6
Bezoek aan het Romeinse Fort Vindolanda, aan de militaire weg 
langs de muur van Hadrianus. Hier worden sedert 1831 opgravingen 
gedaan en u ziet er restanten van een fort, een badhuis en wonin-
gen. Het museum bezit één van de grootste Britse schatten: de Vin-
dolanda schrijftabletten, de enige voorbeelden van Romeinse steno. 
Vrijwilligers van over de hele wereld komen helpen om de geheimen 
van het verleden bloot te leggen. U kan hen aan het werk zien. Ver-
volgens gaat de reis naar Langley Garden Station. Deze tuin ligt 
in de spoorwegbedding waar vroeger de spoorlijn liep die gebruikt 
werd door de loodindustrie. Middagmaal in het vroegere station-
netje en daarna wandeling door deze mooie woodland-tuin. Laat-
ste bezoek van de dag is aan de 12de-eeuwse Lanercost Priory. Dit 
voormalige klooster werd deels gebouwd met stenen uit de Muur 
van Hadrianus. Er worden nog altijd diensten gehouden.
Doorreis naar het hotel in Wetheral bij Carlisle.

Dag 7
Voormiddag bezoekt u het stadje Carlisle met onder andere de 
kathedraal en het beroemde Tullie House Museum waar ook een 
tuin bij hoort met planten uit de Romeinse tijd. Ten westen van Car-
lisle ligt het laatste stukje van de Muur van Hadrianus, dus tijd om 
nog een stukje te wandelen door dit uitzonderlijk mooie natuur-
gebied, van Glasson naar Bowness-on-Solway (±5 km). Terugkeer 
naar het hotel.

Dag 8
Onderweg naar Newcastle bezoek aan Bradley Gardens, een mooie 
ommuurde tuin in de vallei van de Tyne. Middagmaal. Op zo’n 15 
minuten van het centrum van Newcastle, ziet u het grootste kunst-
werk van Engeland, de Angel of the North, een enorm beeld van 
een engel met uitgestrekte vleugels met een spanwijdte van 54 
meter. Inschepen voor de nachtelijke overzet naar IJmuiden. Afvaart 
om 17u. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 9
Ontbijt aan boord. Aankomst in IJmuiden om 09u45 en doorreis naar 
de verschillende opstapplaatsen.

1.528 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 440 euro

Inbegrepen 

vervoer per luxe autocar, overzet IJmuiden  

Newcastle per nachtboot, avondmaal en ontbijt 

aan boord, 2 overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal in hotel The White Swan in Alnwick, 

2 overnachtingen met ontbijt en avondmaal 

in hotel Beaumont in Hexham, 2 overnachtin-

gen met ontbijt en avondmaal in het Crown 

Hotel in Wetheral bij Carlisle, 2 middagmalen, 

toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 

deskundige reisbegeleiding door Marleen 

Waerzeggers, fooi chauffeur, KBC reis- en an-

nuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

overige middagmalen, dranken en persoonlijke 

uitgaven

Minimum 15, maximum 24 deelnemers

Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist.

Uurrooster overzet IJmuiden - Newcastle 

27/05: IJmuiden 17u30–09u15 Newcastle (+1) 

03/06: Newcastle 17u00–09u45 IJmuiden (+1)
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Somerset & 
Dorset 
Vier dagen van 19 tot 22 juni met Paul Janssens
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Somerset en Dorset vormen twee van de mooi-

ste regio’s van Engeland, met glooiende land-

schappen, 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 vanuit de verschillende opstapplaatsen. Doorreis 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 voormalige Cisterciënzerabdij groeien zeld-
zame klimplanten. U ziet er talrijke kleurrijke borders met vaste en 
halfvaste planten, woodlands met azelea’s, camelia’s en rododen-
drons 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 en nadien vrije lunch 
in Abbotsbury.
Tropical Garden Abbotsbury herbergt een buitengewone collec-
tie 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 ont-
worpen in 1906 door Edwin Luytens en beplant door Gertrude 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 prachtige waterval. 
Namiddag bezoekt u de privé-cottagetuin East Lambrook Gar-
dens, ontworpen door Margery Fish. De plantenvrouw koos voor 
een natuurlijke informele beplantingsstijl en koesterde talloze met 
uitsterven bedreigde planten. Zij lanceerde met haar boeken defi-
nitief de cottagestijl en het planten van bodembedekkers.

Dag 4
De reis eindigt in de Athelhampton House Gardens. Athelhamp-
ton Hall dateert uit 1485 en de zeer gevarieerde formele tuinen, zoals 
u die vandaag nog kan bewonderen, werden gecreëerd tussen 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.

775 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 160 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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Kent en  
Oost-Sussex
Vier dagen van 2 tot 5 juli met Paul Janssens
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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, ade-

men 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 parkland-
schap staan veel beeldpartijen.
In Hurst Green bezoekt u Merriments Garden. Aangeplant vol-
gens de beplantingsideeën van Christopher Lloyd is dit een tuin die 
een levend bewijs is van zijn superieure gevoel voor tuinieren. Een- 
en tweejarigen vormen samen met siergrassen, vaste planten en 
heesters combinaties in de verschillende borders. Hier is een tuin-
centrum annex kwekerij te vinden en sluit u de dag af met een typi-
sche 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, aza-
lea’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
Timbers garden is zo’n typische Engelse privétuin aan de rand van 
het dorp. In de tuin vindt u plantenborders met oog voor kleuren-
combinaties en detail. Het golvende landschap waarbij de tuin naad-
loos overgaat in wilde bloemenweiden is indrukwekkend. 
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 bor-
ders 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
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 schit-
terend uit, met magnifieke rododendrons, azalea’s, kalmia en klim-
rozen in de zomer.
De reis eindigt in Fairlight End, een zeer geslaagde integratie van 
de tuin in het omringende landschap. Deze tuin combineert eigen-
tijdse elementen, zoals borders binnen een staalconstructie met 
tijdloze beplanting zoals traditionele bomen. U vindt hier een bloe-
menweide, 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.

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 ver-

melde bezoeken, middagmaal dag 3, deskun-

dige 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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Seine-Maritime
Vijf dagen van 5 tot 9 juni met Marc Verachtert

Het charmante Normandische platteland, woeste 

en ongerepte landschappen, beroemde steile 

kusten, Rouen met zijn artistiek en religieus erf-

goed … de Seine-Maritime is een bevoorrechte 

bestemming voor kunst, cultuur, 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 vanuit de verschillende opstapplaatsen naar Haute-Nor-
mandie. Middagmaal onderweg.
Het eerste tuinbezoek is aan Jardins Agaphante, 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 en liefhebbers van mediterrane planten, rozen, hydrangea’s, 
grassoorten, verbena’s enz. zullen zeker aan hun trekken komen.
Vervolgens staat de privétuin Jardins des Valérianes op het pro-
gramma. Deze tuin werd aangelegd in de Engelse Cottagestijl tra-
ditie met een uitgebreide vaste plantencollectie. Bewonder vooral 
de prachtige borders. 
Inchecken in het hotel in Rouen. Avondmaal in de stad.

Dag 2
Rouen is de hoofdstad van het mythische Normandische rijk en is 
nauw verbonden met de naam van Jeanne d’Arc. Zij is de voorvecht-
ster van de Franse zaak die, beschuldigd van ketterij, haar dood vond 
op de brandstapel.
Stadsbezoek met toeristentreintje gevolgd door wat vrije tijd en 
vrij middagmaal.
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Bezoek aan het Musée Pierre Corneille, Franse toneelschrijver uit 
de 16de eeuw, en de bijbehorende tuin.
In de late namiddag bezoek aan Jardin Angelique te Montmain. 
Dit 17de-eeuwse buitenverblijf werd prachtig gerenoveerd en het 
samenspel van rozen, clematissen en allerlei vaste planten zijn een 
streling voor het oog. Voor- en achtertuin gaan voor een wereld van 
verschil: puur landschappelijk maar intiem en kleurig, versus strak 
van vorm en sober samenspel van groen en wit. Vrij avondmaal.

Dag 3
Vertrek uit Rouen naar Jumièges voor een bezoek aan - misschien 
de mooiste - ruïnes van Frankrijk. De abdij van Jumièges werd in 
tegenwoordigheid van Willem de Veroveraar in 1067 ingewijd. De 
groots opgezette bouwstijl harmonieert met het rustige landschap 
rondom. Helaas overleefde de abdij de Franse revolutie niet en kon-
den enkele gebouwen op het nippertje geconserveerd worden.
De reis gaat richting kust, waar u in Fécamp kan genieten van een 
zeevruchtenschotel.
Vervolgens bezoek aan Palais Bénédictine. In deze vroegere abdij 
wordt al sedert 500 jaar de wereldbekende gelijknamige likeur 
gestookt. Het paleis biedt tevens onderdak aan een mooie collec-
tie actuele kunst (Miro, Braque, Warhol, César, Buffet e.a.). Uiteraard 
hoort hier een degustatie van de Bénédictine likeur bij.
Laatste bezoek van de dag brengt u aan de Jardins de Louanne. 
In deze recente tuin treft u een thematuin met 500 soorten bomen, 
bloemen, struiken en vijvers. 
Doorreis naar Dieppe, gelegen aan de monding van de Arques in het 
Kanaal, de belangrijkste Franse stad voor het vissen op sint-jacobs-
schelp. Het is ook een plezierhaven en een commerciële haven voor 
het transport over het Kanaal.
Inchecken in het hotel in Dieppe. Avondmaal.

Dag 4
Les Jardins d’Etretat werd in 1905 opgericht door de Franse actrice 
Madame Thébault. De kunstzinnig gerestaureerde tuin heeft zijn 

grenzen verlegd dankzij het werk van landschapsarchitect Alexan-
der Grivko. Alexander herontwerpt het concept van de tuin op een 
nieuwe manier, voegt nieuwe planten toe en maakt prachtige sculp-
turale gebeeldhouwde bedden. Hij heeft vakkundig hedendaagse 
kunst in deze natuurlijke omgeving geïntegreerd. Vanuit de tuin 
heeft u een schitterend uitzicht over het stadje Etretat en haar ico-
nische kliffen.
Middagmaal.
Absoluut hoogtepunt van onze reis is wel het bezoek aan een van 
de mooiste privétuinen in West-Europa: Le Vasterival, gelegen te 
Sainte Marguerite sur Mer. De tuin werd in 1957 ontworpen door Prin-
ses Sturdza uit Noorwegen. Ze overleed in 2009 op de gezegende 
leeftijd van 94 jaar en gaf tot kort voor haar dood zelf toelichting bij 
haar prachtige creaties.

Dag 5
Bezoek aan het Chateau de Miromesnil, waar Guy de Maupas-
sant is geboren. In de potager vindt u een rijkdom aan oogst en 
pure bekoorlijkheid aan smaak, vorm en kleur. De perken van bloe-
men en groenten zijn overweldigend om te zien. Onder de enorme 
bomen van het park staat een verscholen gotisch kapelletje. Na 
een bezoek aan het kasteel en de tuin geniet u er van een Norman-
disch lunchbuffet. 
Doorreis naar Les Jardins de Séricourt. Hier valt u van verrassing 
in verrukking, van ontdekking in verbazing, maar wat het meest bij-
blijft van deze tuin is de poëzie en de geest waarin de tuin is opge-
vat. Het is een levende encyclopedie over de vakkennis van de land-
schapsarchitect en plantenkweker Yves Gosse de Gorre. De man is 
een schepper, altijd op zoek naar nieuwigheden. Hij werd overigens 
meermaals gelauwerd tijdens nationale evenementen.
Terugreis naar België.

1.159 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 335 euro

Inbegrepen 

vervoer per luxe autocar, 2 overnachtingen met 

ontbijt in het Mercure Centre Cathédrale hotel, 

2 overnachtingen met ontbijt in het Mercure 

Dieppe La Présidence, middagmalen dag 1, 3, 

4 en 5, avondmalen dag 1, 3 en 4, toegangsgel-

den voor de vermelde bezoeken, deskundige 

reisbegeleiding door Marc Verachtert, fooi 

chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, 

BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke 

uitgaven

Minimum 15, maximum 30 deelnemers
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Lavendel en  
kruiden in  
de Provence 
Zes dagen van 21 tot 26 juni met Anne Vandenborre

In het Noorden van de Provence ligt de Vaucluse. 

Vanaf midden juni bloeit hier de lavendel die de 

heuvels paars kleurt en samen met de Proven-

çaalse kruiden de streek een bijzonder parfum 

geeft. In distilleerderijen, musea en lavendelvel-

den ontdekt u hét symbool van de Provence. De 

streek is rijk aan heuvels en bergen, bergengtes 

en kliffen van oker, kleine, pittoreske dorpjes met 

huizen rondom het kasteel, kleurrijke markten, 

een zonovergoten keuken en Provençaalse tradi-

ties. De Mont Ventoux is hier nooit ver weg. Snuif 

met ons de geuren op en ontdek de paarse, groe-

ne en okerkleurige geheimen van de Provence.

Dag 1
Samenkomst in het station van Brussel-Zuid voor de TGV-rit naar 
Avignon. 
Direct na aankomst strekken we de benen voor een bezoek aan 
dit stadje aan de Rhône dat in de 14de eeuw tijdelijk de christelijke 
hoofdstad was waar de paus zetelde. Avignon wordt omgeven door 
imposante vestingmuren met een lengte van 4,5 km en gedomineerd 
door het immense pauselijk paleis waarachter de Jardins des Doms 
ligt, een eeuwenoud stadspark. Van hier hebben we een prachtig 
zicht op de Pont Saint-Bénézet die beter bekend staat als de Pont 
d’Avignon uit het kinderliedje. 

Dag 2
Vertrek naar Sault, een Provençaals stadje op het plateau van de Vau-
cluse. Hier bevinden we ons in het hart van de lavendelstreek, met 
zicht op de uitgestrekte lavendelvelden aan de rand van de Mont 
Ventoux en de Vallée de la Nesque. We bezoeken een bio-boer die 
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ons een boeiende uitleg over de lavendel en de verschillende laven-
delsoorten geeft en aan een kleinere distilleerderij waar de laven-
delteler vertelt hoe hij uit lavendel en andere aromatische planten 
de etherische olie wint.
Na het middagmaal rijden we naar de Mont Ventoux met zijn weidse 
uitzichten.

Dag 3
Vaison-la-Romaine heeft al heel wat jaren op de teller en dankt 
haar naam aan de Romeinen die haar groot maakten. Het amfithe-
ater met meer dan 6.000 plaatsen, de vele ruïnes van villa’s en ther-
men en de Romeinse brug getuigen van dit verleden. Na de val van 
het Romeinse rijk, voelden de inwoners zich niet meer veilig en trok-
ken ze zich terug op de makkelijker te verdedigen hellingen. Zo ont-
stond de bovenstad met zijn middeleeuwse straatjes. Hier ontvouwt 
zich een prachtig vergezicht op de Mont Ventoux. Elke dinsdagmor-
gen houdt men hier een bijzondere markt met Zuid-Franse kleu-
ren en smaken. 
Ook La Garde Adhémar staat op het programma, een voorma-
lig bolwerk bovenop een rotspunt, dat tot de mooiste dorpen van 
Frankrijk gerekend wordt. Midden in het dorpje staat de romaanse 
Saint-Michel kerk uit de 12de eeuw. Op de terrassen onder de kerk 
laten we ons bedwelmen door de heerlijke geuren van de prach-
tige kruidentuin Jardin des Herbes, met meer dan 200 verschil-
lende soorten planten. Een werkelijk opmerkelijke tuin (keurmerk 
Jardin Remarquable) die bovendien een prachtig panorama biedt.

Dag 4
Als u het silhouet ziet van Dentelles de Montmirail, begrijpt u direct 
waar de naam mons mirabilis (bewonderenswaardige berg) vandaan 
komt. De uitloper van de Mont Ventoux met zijn meer dan 1.000 pie-
ken en piekjes lijkt wel een stenen kantwerk (dentelle). Op de hel-
lingen liggen pittoreske dorpjes die bovendien beroemd zijn om 
hun uitstekende wijnen. Eén ervan is Séguret waar we verblijven. 

We maken tijd om zowel het dorpje met zijn architectuur en tradi-
ties te verkennen als de natuur errond waar we op zoek gaan naar 
kruiden. En we sluiten deze dag niet af zonder een bezoek aan een 
wijnkelder. Séguret telt niet minder dan achthonderd hectare aan 
wijngaarden. Het dorp heeft zijn eigen Appellation dat is verdeeld 
over drie ‘terroirs’ die verschillen qua bodem en waar verschillende 
druivenrassen gekweekt worden die bij de vinificatie gemengd wor-
den tot een heerlijke frisse elegante wijn met een heel eigen karakter.

Dag 5
Vandaag gaat het richting Nyons, beroemd voor zijn zwarte olij-
ven. De olijfolie kreeg het AOP keurmerk en wordt geproduceerd 
in de Coopérative du Nyonsais (Coöperatie van Nyons) waar we 
het productieproces kunnen volgen vanaf de oogst van de vruch-
ten tot het eindproduct. Hier worden ook nog steeds de scourtins 
gemaakt, gevlochten mandjes uit kokosvezel die als filter gebruikt 
worden bij het persen van de olijfolie. Uiteraard staat ook Jardin 
des Aromes op het programma, een botanische tuin gespeciali-
seerd in aromatische en medicinale planten waarvan er hier een 
200-tal terug te vinden zijn. 
In de namiddag gaat het richting Taulignan waar tot het einde van 
de 19de eeuw de zijde-industrie een belangrijke rol speelde en waar 
een bezoek aan het zijderupsenmuseum niet op het programma 
mag ontbreken. 

Dag 6
De reis wordt afgesloten op het Île de la Barthelasse, een rivierei-
land in de Rhône. Het eiland heeft een oppervlakte van 7 km2, waar-
van ongeveer 4 km2 cultiveerbaar is. Het eiland kampt regelmatig 
met overstromingen die voor vruchtbaarheid zorgen, maar ook voor 
specifieke problemen. Op La Reboule, een familiaal tuinbouwbe-
drijf met 150 verschillende groenten en fruit, weet men al drie gene-
raties hoe men in deze omstandigheden de planten moet verzorgen. 
Terugreis naar Brussel-Zuid met de TGV. 

1.495 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 252 euro

Inbegrepen 

TGV Brussel - Avignon, vervoer ter plaatse per 

luxe autocar, 5 overnachtingen met ontbijt 

en avondmaal in de Hôtellerie du Domaine 

de Cabasse, middagmalen dag 1, 3 (picknick), 

5, toegangsgelden voor de vermelde bezoe-

ken, deskundige reisbegeleiding door Anne 

Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en an-

nuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

overige middagmalen, dranken en persoonlijke 

uitgaven

Treingegevens (o.v.) 

21/06: Brussel Zuid 08u17  12u00 Lyon  

aansluiting Lyon 13u10–14u19 Avignon 

26/06: Avignon 15u45  20u43 Brussel

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist
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Picardië
Drie dagen van 10 tot 12 juli met Marc Vermeulen
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In de regio Picardië vindt u een weelde aan 

private en openbare parken en tuinen. De ver-

scheidenheid van het landschap maakt van ieder 

tuinbezoek een andere beleving. Of u nu houdt 

van rozen, tuinplanten, parken of Engelse tuinka-

mers, hier komt u zeker aan uw trekken!

Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen naar Jardins de 
Valloires. Deze 8 ha grote tuin aan de voet van een 12de-eeuwse 
Cisterciënzerabdij bevat een collectie van 5000 soorten en varië-
teiten zeldzame struiken, uniek in Frankrijk. In de Grand Jardin de 
l’Evolution kan u zien hoe de planten er 400 miljoen jaar geleden 
uitzagen. Vergeet ook niet de interactieve tuin van de 5 zintuigen 
voor de kinderen.
Doorreis naar een mooi stukje natuurgebied aan de vallei van de 
Somme. U bezoekt het Herbarium des Remparts, een gesloten tuin 
boven de oude stad van Saint-Valéry aan de prachtige baai van de 
Somme. De tuin was eigendom van de nonnen die in het ziekenhuis 
werkten. Deze tuin van 1700 vierkante meter werd volledig gerecon-
strueerd. U vindt er nu de planten die er vroeger ook in aangeplant 
waren zoals eetbare en geneeskrachtige planten, sierplanten en his-
torische planten. Van op de oude omwallingen hebt u een fenome-
naal zicht op het estuarium van de Somme.

Dag 2
U start het dagprogramma met een boottocht langs de Hortillona-
ges, de moestuintjes van Amiens. Vlakbij het historisch centrum zijn 
er zo’n 300 hectare drijvende tuineilandjes, omgeven door water-
wegen. Om deze wonderlijke geheime tuintjes echt te ontdekken, 
gaat er niets boven een tocht met een puntschuit, de boot die tra-
ditioneel gebruikt werd in de veentuintjes.
Vertrek naar het bloemendorpje Gerberoy, geklasseerd als één 
van de mooiste dorpen van Frankrijk. De schilder Henri Le Sidaner, 
gecharmeerd door de plaats, creëerde er een schitterende tuin: Le 
Jardin de Sidaner. Henri was een impressionist die de rust zocht 
en er een huis, een voormalig klooster dat aanleunt tegen de kerk, 
met grote boomgaard, aankocht. In de loop der jaren breidt hij zijn 

eigendom uit en legt hij stap voor stap een grote tuin aan, die net als 
bij Claude Monet, zijn goede vriend, een belangrijke inspiratiebron 
voor zijn schilderijen zou worden. De tuin werd door de kleindoch-
ter van Le Sidaner zorgvuldig gerestaureerd en in 2008 geopend 
voor het publiek. 
Dorpswandeling. Een wandeling in dit verzorgd dorp is een echte 
betovering: geplaveide straten, oude huizen uit de 17de en de 18de 
eeuw, klimrozen, blauwe regen, duizenden planten en bloemen... 
U blijft in Gerberoy voor een bezoek aan Le Jardins des Ifs, een sym-
metrische terrassentuin die ingebed ligt in het omringende land-
schap. Hier ziet u eeuwenoude monumentale taxussen, indrukwek-
kend in vorm gesnoeid waardoor de tuin het ganse jaar door groen 
is. Verder ziet u rozelaars en een moestuin.
Terugkeer naar Amiens voor een bezoek aan Jardins des Plantes, 
een van de oudste botanische tuinen van Frankrijk. De oorsprong 
gaat terug tot de 13de eeuw. De plek is doordrenkt van geschiede-
nis en de tuin kreeg in 1604 zelfs de naam Jardin du Roy: tuin van 
de koning. Lodewijk XV droeg dit pareltje in 1751 over aan de bur-
gemeester en wethouders van Amiens met als voorwaarde er een 
botanische studietuin van te maken. 

Dag 3
Bezoek aan Le Clos Alexandre. Deze familietuin uit 1932, ongeveer 
5000 m² groot werd volledig hertekend in 1992, en straalt een mys-
terieuze sfeer uit. Op een omheind stuk grond rondom een voor-
malig jachtpaviljoen, omvat deze tuin verschillende tuinkamers 
met onder andere een moestuin, pergola, rozentuin … Elke kamer 
heeft een bepaald thema en u vindt er 250 soorten bloemen en wel 
meer dan 1500 variëteiten, met een collectie hosta’s en clematissen. 
Vervolgens bezoek aan de indrukwekkende tuin van Maizicourt, 
die niet voor niets in 2006 uitgeroepen werd tot de mooiste tuin 
van Frankrijk! Dit is een op en top romantische tuin, met elegante 
hoekjes en verrassende doorkijkjes. De meer dan twintig verschil-
lende tuinkamers hebben elk hun eigen sfeer: van rustgevend tot 
wild en van weelderig tot strak. Deze 8 ha Engelse tuinen, een park 
en een moestuin, werden met veel zorg ontworpen, aangelegd en 
onderhouden door Cathérine de Geuvenoux rondom een bakste-
nen kasteel uit de 18de eeuw. 
Terugreis naar België. Doorreis naar de verschillende opstapplaatsen.

668 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 86 euro

Inbegrepen 

vervoer per luxe autocar, 2 overnachtingen  

met ontbijt in het Carlton Hotel Amiens★★★,  

3 middagmalen, 2 avondmalen, toegangs-

gelden voor de vermelde bezoeken, deskun-

dige reisbegeleiding door Marc Vermeulen, 

fooi chauffeur, KBC reis- en annulerings-

verzekering, BTW, taksen en bijdrage  

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers
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Genua,  
‘la Superba’
Vijf dagen van 23 tot 27 mei met Paul Geerts
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Genua, ook wel ‘la Superba’, de Trotse, genoemd 

vanwege haar glorieuze verleden en indrukwek-

kende architectuur, ligt aan de prachtige Liguri-

sche kust. Het is een stad om meteen verliefd op 

te worden, vindt dichter en schrijver Ilja Leonard 

Pfeijffer die er al jaren woont, ‘een ongepimpte 

stad die geschiedenis en authenticiteit ademt’. 

Tijdens deze reis bezoeken we de historische 

binnenstad, die met zijn vele weelderige stadspa-

leizen, kronkelende straatjes en pittoreske plein-

tjes op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. We 

genieten ook volop van de Ligurische kust, die 

met zijn vele prachtige tuinen niet voor niets de 

Bloemenrivièra wordt genoemd.

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en lijnvlucht Brus-
sels Airlines naar Nice. Middagmaal. Transfer naar Ventimiglia voor 
bezoek aan de botanische tuinen van Hanbury. Sir Thomas Han-
bury, een Britse theehandelaar die fortuin had gemaakt in China, 
kocht de villa in 1867 en toverde de omliggende tuinen om tot een 
subtropisch paradijs, met prachtige panorama’s. Om de hele ervaring 
compleet te maken, zijn er beeldhouwwerken, fonteinen, vijvers en 
tempels op alle niveaus door de tuinen heen verspreid. Vandaag wor-
den de tuinen voorbeeldig beheerd door de universiteit van Genua.
Doorreis naar Genua.

Dag 2
Bezoek aan het aristocratische Genua met zijn vele prachtige stads-
paleizen uit de 16de en 17de eeuw, waarvan er 42, de zogenaamde 
‘Palazzi dei Rolli’, zijn opgenomen op de Unesco Werelderfgoed Lijst. 
Onze wandeling begint in de statige Via Garibaldi. We bezoeken de 
belangrijkste stadspaleizen, zoals het Palazzo Rosso, het Palazzo 
Bianco en het Palazzo Tursi met hun fabelachtige kunstcollecties 
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met werken van o.m. Rubens, Van Dyck, Memling en Caravaggio. 
Ook Palazzo Lomellino, met zijn unieke terrastuin uit de 16de eeuw, 
staat op het programma. 
In het barokke Palazzo dell’Università, een vroeger Jezuïtencol-
lege, bezoeken we de monumentale binnentuin en de botanische 
tuin. 
In het Palazzo Reale, uit de 17de eeuw, woonden drie van de invloed-
rijkste families van Genua en later de koninklijke familie Savoia. 
Tegenwoordig is het een museum met schitterende fresco’s en 
schilderijen van grote meesters, waaronder Van Dyck. Heel bijzon-
der is de Giardino Pensile uit de 18de eeuw, met unieke mozaïeken.

Dag 3 
Vandaag struinen we door het Centro Storico, de middeleeuwse 
stad, waarvan een groot deel ook Unesco Werelderfgoed is, en de 
‘Porto Antico’, de antieke haven. 
Aan de Piazza Dante zien we de restanten van de middeleeuwse 
kloostertuin van Sant’Andrea, met daarnaast het huis waar Chris-
toffel Columbus zijn jeugd zou doorgebracht hebben en de oude 
stadspoort Porta Soprana. Verder bezoeken we de Romaanse San 
Donato Kerk uit de 12de eeuw, met een prachtig drieluik ‘Aanbid-
ding der Koningen’ van de Vlaamse schilder Joos van Cleve (1515). 
Het Palazzo Ducale wordt tegenwoordig gebruikt voor tentoon-
stellingen en evenementen.
De barokke Chiesa del Gesù, kerk van de Jezuïeten, is van buiten 
sober, maar van binnen ongekend weelderig. Eind 16de eeuw wer-
den hier de beste artiesten van de wereld ingehuurd. Het altaar-
stuk is van Rubens.
De fraaie Kathedraal van San Lorenzo, waarvan de bouw begon 
rond 1100, hoort bij de beroemdste bezienswaardigheden van 
Genua. Binnen vindt u prachtige plafondschilderingen en relikwieën 
van Johannes de Doper, de beschermheilige van de stad.
Van een heel andere orde is het bescheiden kerkje van San Matteo 
met een perfect bewaarde kloostertuin uit de 13de eeuw. Vlakbij de 
oude haven ligt de pittoreske Piazza Banchi, met de bijzondere kerk 
van San Pietro in Banchi, gebouwd bovenop winkels.
De Porto Antico, de oude haven, die een belangrijke rol speelde in 
de rijkdom van Genua, lag er jarenlang verwaarloosd bij. De voor-
bije decennia heeft de beroemde Genuese architect Renzo Piano – 
die ook de nieuwe brug heeft ontworpen die de ingestorte Moran-
dibrug moet vervangen – de haven opnieuw verbonden met de 
stad en omgevormd tot een culturele en toeristische hotspot. Zo 

is hier het befaamde Aquarium van Genua gevestigd, het maritiem 
museum Galata en de Biosfera, een glazen bol die over de zee hangt 
en een klein regenwoud herbergt.
In de late namiddag bezoeken we het Palazzo Principe, met een 
unieke collectie Doornikse en Brusselse wandtapijten. We bezoeken 
ook de schitterende tuinen met pergola’s, fonteinen en sculpturen.

Dag 4
In het zuidoosten van Genua ligt de wijk Nervi, een oud vissersdorp, 
ingeklemd tussen de zee en de bergen, waar in de 19de eeuw prach-
tige villa’s werden gebouwd en grote parken werden aangelegd. We 
bezoeken het Parco de’ Nervi, met zijn schitterende rozentuin en 
wandelen over de Passeggiata, het adembenemende wandelpad 
langs de rotskust met uitzicht op de Golf van Genua. 
Transfer naar La Cervara, een voormalige abdij van de Benedictij-
nen in de heuvels boven het mondaine kuststadje Portofino, die 
dateert uit de 14de eeuw. De voorbije jaren werden de gebouwen 
en de monumentale tuinen prachtig gerestaureerd door de huidige 
eigenaar. Vanaf de terrassen heeft men een mooi uitzicht op de baai 
van Portofino en de luxe jachten die er in- en uitvaren. Middagmaal 
ter plaatse. Bootexcursie naar Portofino.

Dag 5
Uitchecken en vertrek richting Nice.
Onderweg in Alassio bezoek aan de elegante Villa della Pergola, 
op een heuvel gelegen met panoramisch uitzicht op de Ligurische 
Zee. De prachtige tuinen, die in de 19de eeuw werden aangelegd, 
werden enkele jaren geleden gerestaureerd door de befaamde Ita-
liaanse tuinarchitect Paolo Pejrone.
In het Franse Menton bezoeken we Serre de la Madone. Deze tuin 
werd in de eerste helft van de 20ste eeuw aangelegd door Lawrence 
Johnston, eigenaar van het beroemde Hidcote Manor in de Cots-
wolds. Johnston zelf, en met hem heel wat tuinexperts, beschouwde 
Serre de la Madonna als zijn meesterwerk. Hij verzamelde er veel 
planten die hij zelf meebracht van zijn vele plantenexpedities. In 
1999 werd de tuin aangekocht door de stichting Conservatoire du 
Littoral en werd hij gerestaureerd aan de hand van plantenlijsten, 
dagboeken en oude foto’s, in de geest van zijn ontwerper.
Doorreis naar de luchthaven van Nice. Terugvlucht naar Zaventem.

1.432 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 284 euro

Inbegrepen 

lijnvlucht Brussels Airlines: Brussel - Nice - Brus-

sel inclusief luchthaventaksen, vervoer per 

luxe-autocar, stadsbezoeken dag 2 en dag 3 

te voet, 4 overnachtingen met ontbijt in Hotel 

Bristol Palace★★★★, avondmaal dag 1, 4 mid-

dagmalen, toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken, deskundige reisbegeleiding door 

Paul Geerts, fooien, KBC reis- en annulerings-

verzekering, btw, taksen en bijdrage Garantie-

fonds Reizen

Niet inbegrepen 

middagmaal dag 3 en overige avondmalen, 

dranken en persoonlijke uitgaven

Vluchturen (o.v.) 

23/05: Brussel 10.40 u  12.25 u Nice 

27/05: Nice 21.50 u  23.25 u Brussel

Minimum 15, maximum 25 deelnemers
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Sicilië 
Zeven dagen van 31 mei tot 6 juni met Paul Geerts

Sicilië is een fascinerend eiland dat barst van de 

mythes, legendes en historische bezienswaar-

digheden. Veel van deze klassieke tempels en 

paleizen hebben prachtige tuinen die dankzij 

het mediterrane klimaat een exotische uitstraling 

hebben. Ook het landschap met ruwe rotskusten, 

bleke stranden en de vermaarde actieve vulkaan 

Etna zal u niet onverschillig laten.

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem. Rechtstreekse vlucht 
met Brussels Airlines naar Palermo. Bezoek aan het Palazzo Reale, 
het koninklijk paleis, door de Arabieren gebouwd en in de 12e-eeuw 
door de Noormannen verbouwd, vandaar dat het ook het Norman-
dische paleis wordt genoemd. Bijzonder is de bijbehorende kapel 
met mooie mozaïeken en de ingesloten tuin.
Middagmaal. De San Giovanni degli Eremiti Kerk staat op de 
Unesco Werelderfgoedlijst als één van de beste voorbeelden van 
de Arabisch-Normandische bouwstijl in Sicilië. Middagmaal in het 
centrum van Palermo gevolgd door bezoek aan de kathedraal.

Dag 2
Vertrek naar Monreale, vooral bekend voor de indrukwekkende 
Normandisch-Byzantijnse kathedraal uit 1174 die tot het Unesco 
Werelderfgoed behoort. Het naast de kerk gelegen klooster heeft 
een mooie kloostertuin.
Terug in Palermo leidt de reisleider u per autocar langs de mooiste 
bezienswaardigheden van de stad met o.a. het Massimo Theater 
aan het Piazza Verdi, het Casa del Mutilato.
Namiddag ziet u enkele mooie kerkjes zoals o.a. de Kerk van St. 
Franciscus van Assisi. 
Bezoek aan de botanische tuin die er om bekend staat één van de 
best bewaarde collecties op het gebied van mediterrane beplanting 
in bezit te hebben. Kleurrijke bloemperken, manshoge cactussen, 
dikke oude bamboe-bomen, tropische waterlelies …
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Dag 3
Bezoek aan de Santa Maria dell’Ammiraglio kerk, vernoemd naar 
George van Antiochië, Admiraal op zee, die de kerk rond het mid-
den van de 12de eeuw naast zijn paleis liet bouwen. De kleine, 12de-
eeuwse Normandische San Cataldo kerk werd gebouwd door Admi-
raal Maio van Bari, die er de privé-kapel van zijn paleis van maakte. 
Het 16de-eeuwse Palazzo Branciforte herbergt uiteenlopende 
collecties zoals munten, postzegels, beeldhouwwerken en Griekse 
vazen. 
Het 18de-eeuwse Palazzo Butera biedt een prachtig uitzicht op 
zee. Middagmaal.
Namiddag bezoek aan het historische Palazzo Abatellis waar u een 
collectie beelden en schilderijen uit de middeleeuwen kan bewon-
deren. 

Dag 4
Verborgen in een vallei, ligt de tuin Kolymbetra. De geschiedenis 
van Kolymbetra gaat verder terug als geen andere, want 500 jaar 
voor het begin van onze jaartelling was hier al sprake van een tuin.
Vervolgens wandeling door de bekende Vallei der Tempels, ook 
wel het grootste archeologische complex ter wereld genoemd ; 
nergens staan zoveel Oud-Griekse monumenten bij elkaar als hier. 
Doorreis naar Piazza Armerina voor een bezoek aan Villa Romana 
del Casale, een luxueuze Romeinse villa met wereldberoemde, 
prachtige mozaïeken. 

Dag 5
In de voormiddag uitstap naar de ETNA, de grootste nog actieve 
vulkaan van Europa. Via het dorpje Nicolosi bereikt u een hoogte 
van 1900 m. Wandeling rond de uitgedoofde Silvestri kraters en op 
de meest recente lavastromen. 
Bezoek aan het Parco Paterno del Toscano in Sant’Agata Li Battiati. 
Deze excentrieke tuin is aangelegd in terrassen en u ziet voorname-
lijk citrusbomen en wijngaarden in harmonie met exotische planten.
Vervolgens bezoek aan het botanische park Radicepura waar kunst, 
natuur en design elkaar ontmoeten. Geniet van de tuincollectie, de 
serres, de botanische tuin, de kleuren en geuren van mediterrane 

en exotische planten. Laatste halte van de dag is aan de kastanje-
boom van de Honderd Paarden, naar men zegt de oudste en meest 
monumentale tamme kastanjeboom ter wereld.

Dag 6
Het archeologisch park Neapolis van Syracuse is een van de 
belangrijkste archeologische parken van Sicilië. Het is een waar open-
luchtmuseum met vondsten uit verschillende tijdperken, waaronder 
grotten en oude steengroeven zoals o.a. de Latomia del Paradisio.
Villa Reimann, eigendom van een Deense edelvrouw, is omgeven 
door een prachtige tuin met zicht op Syracuse en op de zee. Namid-
dag bezoek aan Ortigia eiland, waarop het historische centrum van 
de stad is gesitueerd, met de fontein van Arethusa en de kathedraal. 
Vervolgens bezoek aan de Il Biviere tuin in Lentini. De geschiede-
nis van deze tuin gaat meer dan 1000 jaar terug in de tijd. U treft er 
een exotische plantengroei aan met palmen, cactussen en ficussen.
Onderweg naar het hotel houdt u halt aan het landgoed San Giuli-
ano bij Villasmundo. De tuin bij deze boerderij geeft een goed beeld 
van de ontwikkeling van een dergelijk landgoed door de eeuwen 
heen. De traditionele Arabische irrigatiekanalen zijn nog steeds in 
gebruik.

Dag 7
Voormiddag bezoek aan Taormina, ook wel de Parel van Sicilië 
genoemd vanwege het pittoreske en bloemrijke stadscentrum. 
Bezoek aan het Grieks-Romeinse theater uit de 2de eeuw, de kathe-
draal en het paleis. 
Bezoek aan de tuin van Villa Cuseni, een particuliere tuin waar u de 
resultaten kan zien van meer dan 100 jaar tuinieren.
Transfer naar de luchthaven van Catania voor terugvlucht naar 
Zaventem.

1.986 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 359 euro

Inbegrepen 

lijnvlucht SN Brussels Airlines: Brussel - 

Palermo, Catania - Brussel incl. luchthaven-

taksen, vervoer ter plaatse per luxe-autocar, 

2 overnachtingen met ontbijt in Eurostars 

Centrale Palace hotel★★★★ in Palermo, 1 over-

nachting met ontbijt en avondmaal in Hotel 

Collaverde in Agrigento★★★★ en 3 overnach-

tingen met ontbijt en avondmaal in Hotel Baia 

Verde★★★★★ in Catania, toegangsgelden voor 

de vermelde bezoeken, middagmalen dag 1 en 

dag 3, deskundige reisbegeleiding door  

Paul Geerts, fooi chauffeur, KBC reis- en  

annuleringsverzekering, btw, taksen en  

bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke 

uitgaven

Vluchturen (o.v.) 

31/05: Brussel 06.00 u  08.30 u Palermo 

06/06: Catania 20.35 u  23.25 u Brussel

Minimum 15, maximum 25 deelnemers
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Milaan 
Vijf dagen van 5 tot 9 oktober met Paul Geerts
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Wie Milaan zegt, denkt in de eerste plaats aan 

de monumentale Duomo kerk en het Scala. 

Daarnaast is Milaan ook en vooral gekend als 

modehoofdstad. Maar Milaan heeft zoveel meer 

te bieden: prachtige en historische architectuur, 

groene plekken, mooie villa’s met kleurrijke tui-

nen en gezellige wijken om in rond te dwalen.

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en lijnvlucht Brussels Air-
lines naar Milaan Linate. Transfer naar het restaurant voor middagmaal. 
Bezoek aan de Prada-Foundation, een museum voor moderne 
kunst, gevestigd in een oude distilleerderij, door de Nederlandse 
architect Rem Koolhaas omgetoverd tot een expositieruimte. U vindt 
hier werken van grote namen als Jeff Koons, Damien Hirst en Roy 
Lichtenstein.
Vervolgens bezoek aan het kerkje Santa Maria Annunciata in 
Chiesa Rossa, door Dan Flavin in 1996 heropgebouwd. De perma-
nente lichtinstallatie werd gefinancierd door Fondazione Prada en 
gebeurde in samenwerking met het Dia Center New York en Dan 
Flavin Estate.
Check in in het hotel.

Dag 2
Stadswandeling met onderweg bezoek aan Pinacoteca Ambrosiana 
waar u de Biblioteca Ambrosiana, de spectaculaire bibliotheek van 
kardinaal Federico Borromeo vindt. Zeker 30.000 handschriften van 
zijn makelij zijn tot vandaag de dag bewaard gebleven evenals lite-
raire werken zoals een geïllustreerde Ilias uit de 5de eeuw, een vroege 
La divina commedia van Dante en de Codex Atlanticus van Leonardo 
da Vinci. Vervolgens ziet u de Santa Maria presso San Satiro kerk, 
een van de prachtigste renaissance-gebouwen in Milaan. De kerk 
van San Maurizio staat vooral bekend om haar magnifieke fresco’s. 
De muren en de kapellen zijn volledig bedekt met muurschilderin-
gen. Aan het Piazza Sant’Ambrogio ligt de gelijknamige kerk, die 
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voor de Milanezen eigenlijk nog belangrijker is dan de Duomo, aan-
gezien de kerk is gewijd aan de patroonheilige van de stad. De Santa 
Maria delle Grazie kerk, met bijbehorend klooster, uit 1492, is opge-
nomen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De kerk dankt deze 
status aan het fresco van Leonardo da Vinci, Het Laatste Avondmaal, 
dat zich in de refter van het bij de kerk behorende klooster bevindt. 
Vlakbij ligt de mooie tuin, La Vigna de Leonardo, met daarin een 
kleine wijngaard, een geschenk voor het schilderen van het Laat-
ste Avondmaal. Het Castello Sforzesco, een imposant fort, heeft 
zijn oorsprong halverwege de 14de eeuw toen de familie Visconti 
op deze plaats een fort bouwde. Een eeuw later werd het volledig 
verbouwd door de vierde hertog van Milaan, Francesco Sforza, een 
van de meest verlichte hertogen van Milaan. In het Musei del Cas-
tello ziet u de Rondanini Pietà, het laatste en onvoltooide werk van 
Michelangelo, die dit werk maakte toen hij 90 jaar was.
Tot slot van de wandeling kan u even vertoeven in het Parco Sem-
pione, een van de groene longen van de stad. 

Dag 3
De Milanese Villa Necchi was meer dan een halve eeuw de thuisha-
ven van de steenrijke jetsetzussen Nedda en Gigina Necchi. Nadat 
alle drie de bewoners in 2001 waren overleden, werd de villa nagela-
ten aan FAI, een stichting ter behoud van cultureel erfgoed. Tegen-
woordig fungeert het huis als museum, waar de tijd sinds de jaren 
50 lijkt te hebben stilgestaan. De stichting heeft het interieur opge-
sierd met twee kunstcollecties. Bewonder de prachtige tuin.
Wandeling door de kunstenaarswijk Brera met ondermeer bezoek 
aan de botanische tuin en de binnenplaats van het Brera Museum.
Middagmaal in de Feltrinelli Foundation. Wandeling via de Corso 
Como naar de Porta Nuova. 
 
Met de metro bereikt u het indrukwekkende stadsvernieuwingspro-
ject Citylife, dat een gebied van ruim driehonderdduizend vierkante 
meter omvat, waarvan meer dan de helft als stadspark ingericht is. 

Het is een fraai staaltje van architectuur. Aan de zuidkant staan de 
wooncomplexen Hadid Residences (ontworpen door Zaha Hadid) 
en de Liebeskind Residences (ontworpen door Daniel Liebeskind).

Dag 4
Bezoek aan het private museum van Giorgio Armani, gevestigd in 
voormalige graansilo’s, prachtig verbouwd door de Japanse archi-
tect Tadao Ando. 
Tweede bezoek van de dag is aan het Mudec, het museum voor Etni-
sche kunst, ontworpen door de Britse architect David Chipperfield. 
Rondom de kanalen Naviglio Grande en Naviglio Pavese is de sfeer 
erg gezellig met vele terrasjes en restaurants.
Namiddag bezoek aan de indrukwekkende Duomo kathedraal, een 
van de grootste Rooms-katholieke kerken ter wereld. De bouw ervan 
ging reeds van start in de 14de eeuw, maar de werken werden pas 
voltooid in de 19de eeuw. En nabij het Duomo-plein bevindt zich het 
Museo del Novecento. Het in december 2010 geopende museum 
bezit een van de grootste collecties in Italië. De Galleria Vittorio 
Emanuele II is een historische winkelgalerij, volledig overdekt met 
glazen koepels. Hier moet u absoluut een keertje doorwandelen. 
Vervolg van de wandeling langs de Scala, de San Fedele kerk en de 
San Bernardino alle Ossa kerk.

Dag 5
Vrije voormiddag.
Middagmaal.
In Lainate, op zo’n 20 km van Milaan, ligt de prachtige Villa Visconti 
Borromeo Litta. Het complex en de prachtig aangelegde tuinen 
werden door de gemeente in hun oude glorie gerestaureerd. Vooral 
het Ninfeo, de barokke grot met waterspelen en fonteintjes, doen u 
versteld staan van het vernuft waarmee men in de 16de eeuw water-
partijen bedacht.
Doorreis naar de luchthaven voor terugvlucht naar Zaventem.

1.182 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 288 euro

Inbegrepen 

lijnvluchten SN Brussels Airlines: Brus-

sel - Milaan Linate incl. luchthaventaksen, 

vervoer ter plaatse per luxe-autocar dag 1 en 

5, 4 overnachtingen met ontbijt in NH hotel 

Machiavelli★★★★, toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken, middagmalen dag 1 en 3, 

deskundige reisbegeleiding door Paul Geerts, 

fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverze-

kering, btw, taksen en bijdrage Garantiefonds 

Reizen

Niet inbegrepen 

overige maaltijden, dranken en persoonlijke 

uitgaven

Vluchturen (o.v.) 

5/10: Brussel 09.45 u  11.20 u Milaan Linate 

9/10: Milaan Linate 18.50 u  20.20 u Brussel

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

2121
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Friesland  
& Texel
Vier dagen van 11 tot 14 september met Marc Verachtert
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Friesland doet in de eerste plaats denken aan 

weidse landschappen, parken, natuur, bossen en 

uitgestrekte weidevelden met terpen, dijken en 

een unieke flora en fauna. Dat u daar ook parels 

van tuinen kan vinden, eigendom van gepassio-

neerde tuiniers, kan u samen met ons ontdekken.

Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen. Via Antwerpen gaat 
de reis naar Lelystad. Middagmaal. Via het mooiste dorpje van Fries-
land, nl. Sloten, gaat de rit verder naar het hotel. Onderweg toont 
Marc u nog enkele mooie groene plekjes.

Dag 2
De tuin Bokkehuske te Jubbega is maar liefst 6400 m2 groot en toen 
de eigenaars het huis in 1998 kochten bestond deze oppervlakte uit 
grasland met een witte zandvlakte omdat de vorige eigenaren paar-
den hielden. Na overleg met tuinarchitect Nanne Bouma ontstond 
een plan voor de aanleg van de tuin. Het is een prachtige Engelse cot-
tagetuin geworden met een grote variatie van rozen en clematissen. 
De grote vijver in het midden van het complex wordt omzoomd met 
daglelies, siergrassen en een grote verscheidenheid aan vaste planten. 
Tweede tuinbezoek van de dag brengen we aan Tomkehôf. De tuin 
is een zogenaamde 'Dutch Wave'-tuin (vertaald: 'Nederlandse Golf'). 
Dutch Wave is een beweging, waartoe tuinontwerpers en kwekers 
als onder andere Piet Oudolf, Ton ter Linden, Lianne’s Siergrassen 
behoren. Een Dutch Wave-tuin kenmerkt zich door een natuurlijke 
uitstraling, mede in de hand gewerkt door het gebruik van (sier)
grassen en natuurlijk ogende vaste planten. Veel planten zoeken 
zelf hun plekje, dus hier geen strakke plantengroepen, die precies 
op hun plek moeten blijven.
Middagmaal in de tuin en doorreis naar Leeuwarden, de trotse hoofd-
stad van Fryslân! Een stad met honderden monumenten, parels van 
musea en de leukste winkeltjes. Stadswandeling met gids. Vrije tijd.

Dag 3
Via de bekende afsluitdijk, de scheiding tussen het IJsselmeer en de 
Waddenzee, gaat de rit naar Den Helder, waar u met de veerboot 

naar Texel vaart. Texel is het grootste van de Waddeneilanden en 
het meest veelzijdige: een uniek natuurschoon met een uitgebreide 
fauna en flora, grootse strand- en zeegezichten, polders, duinen, 
bossen en heide en gezellige dorpjes. Bij aankomst op Texel wordt 
u opgewacht door een lokale Texelse gids die u laat kennismaken 
met alle facetten van het leven op Texel, fauna en flora. Bezoek aan 
het Museum Kaap Skill, voorheen het Maritiem- en Juttersmu-
seum. De vernieuwde museumcollectie bestaat uit gejutte voor-
werpen, voorwerpen uit gezonken schepen, scheepsmodellen en 
schilderijen van schepen. Kaap Skil is deels een openluchtmuseum. 
Op het museumterrein zijn allerlei traditionele Texelse gebouwen 
te zien zoals visserswoningen, smederij, rokerij en een gerestau-
reerde korenmolen.
Middagmaal tijdens de rondrit. Op de terugweg naar het hotel hou-
den we halt voor een bezoek aan de tuin van tuinarchitect Nico 
Kloppenborg in Mantgum. Zijn huis (een laat-19de-eeuwse con-
sistorie) grenst aan de kerk en ligt hoog op een terp. Achter het huis 
loopt de tuin in ‘hairpins’, met een hoogteverschil van 4 meter naar 
de benedentuin (een voormalige tennisbaan). Tussen de enigszins 
mediterrane beplanting rond een meerstammige berk ligt leisteen, 
die ook het pad bedekt. Een geslaagd modern ontwerp op een his-
torische plek.

Dag 4
De siergrassen- en prairietuin van Lianne Pot in De Wilp, Lianne’s 
Siergrassen is ontworpen binnen een houtsingel van meidoorn, 
els, vlier en kornoelje. Met groene beukenhagen zijn tuinkamers 
gemaakt, die verschillende tuinsferen laten zien, maar ook borders 
waarin uitsluitend siergrassen worden gebruikt en dit levert hele 
verrassende beelden op. Sedert 2005 is Lianne benoemd tot Neder-
landse plantencollectiehoudster van siergrassen. In 2007 ontstond 
haar prairietuin (3.500 m2): een onderhoudsarm beplantingssys-
teem waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen grassen en 
vaste planten. Ecologisch, duurzaam, onderhoudsvriendelijk en 
het hele jaar mooi!
In Blesse bezoekt u tenslotte de Oevertuin. Op een plek waar eerst 
alleen een weiland was is deze bijzondere watertuin ontstaan. Voor-
bij de entree wandelt u over bruggetjes langs grote en kleine vij-
vers, waterloopjes en poeltjes. Er is overal een zeer dichte oeverbe-
planting. Een eldorado voor kikkers, vlinders, salamanders, vogels 
en andere dieren. Verderop is er een meer gecultiveerd deel met 
bloemenborders. Doorreis naar België.

976 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 219 euro

Inbegrepen 

vervoer per luxe autocar, 3 overnachtingen 

met ontbijt en avondmaal in het Golden Tulip 

Tjaarda Oranjewoud hotel★★★★, toegangsgel-

den voor de vermelde bezoeken, middagmalen 

dag 1, 2 en 3, deskundige reisbegeleiding door 

Marc Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en an-

nuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 

Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

middagmaal dag 4, dranken en persoonlijke 

uitgaven

Minimum 15, maximum 30 deelnemers
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Oost-Vlaanderen
Twee dagen van 5 tot 6 september met Marc Verachtert
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We zetten de traditie van een tweedaagse tuin-

reis in eigen land verder, en dit jaar leidt Marc 

Verachtert u rond in de mooiste tuinen van Oost-

Vlaanderen die hij zorgvuldig selecteerde.  

Passie voor tuinarchitectuur, voor vaste planten, 

bomen, struiken en tuinornamenten, dit alles 

komt aan bod en iedere tuin wordt verzorgd met 

dezelfde gedrevenheid.

Dag 1
Afspraak om 09u00 in het St. Pietersstation in Gent waar de reislei-
der u zal opwachten.
Per autocar naar Brakel voor een bezoek aan de ecotuin van Land-
schaps- en Tuinarchitect Steven De Bruycker. Gelegen in hartje 
Vlaamse Ardennen, op een perceel van 2000m² groot, ligt op een 
heuvelrug met zicht op de vallei van de bovenloop Zwalm, deze 
ecorealistische tuin. Ontworpen in functie van al zijn medebewo-
ners (dier, plant , bodemleven en het gezin) is deze ‘proef’tuin een 
toonbeeld van harmonie, bio en diversiteit.
Middagmaal in ‘t Aards Paradijs in Merendree. Meesterkok Lieven 
Lootens, Groentechef 2011, combineert op een creatieve manier 
groenten en kruiden uit zijn eigen moestuin met zee- en landdie-
ren. Bij het restaurant hoort een romantische dorpstuin met een vij-
ver, graspartijen, geschoren hagen en een kruidentuin met bekende 
en minder bekende kruiden.
Doorreis naar Lovendegem. Wat vroeger een groothandel in vaste 
planten was, en daarna een tijd als tuincentrum werd uitgebaat, 
is ondertussen uitgegroeid tot Beleeftuin ’t Hof, als thuisbasis 
voor het tuinaanlegbedrijf. Romantische paadjes slingeren zich 
door metershoge bamboe-massieven heen. Karaktervolle bomen, 
gemengde borders, grote handgemaakte tuinpotten en andere 
curiosa en tal van gezellige hoekjes geven deze tuin een heel aparte 
sfeer. Voor de liefhebbers is de grote collectie dag lelies en pioenen 
zeker ook de moeite waard.
Als afsluiter van de dag heet Tim Wyckstandt u welkom in zijn 
wereld van de agapanthus, een wonderlijk sierlijke plant. Hij ver-

telt over zijn mentor Maurice Vergote, over de bijzondere soorten 
agapanthus die hij kweekt en hoe hij met veel enthousiasme de col-
lectie prachtig bloeiende variëteiten uitbreidt. Bezoek aan de tuin 
en de kwekerij.
Overnachting in Gent. Vrij avondmaal in de stad.

Dag 2
De Wiedenhof in Vrasene is een lange smalle tuin vol bomen, strui-
ken en vaste planten, ingebed in een groene omgeving. De voortuin 
is strak. De schaduwtuin, achteraan in het geheel, is door de opgelo-
pen schade van de twee laatste zomers grotendeels heraangelegd. 
De hobby-tuineigenaars staan zelf in voor onderhoud en persoon-
lijke vormgeving. 
Ook Munkhaven Cottage is een eigen creatie van tuinarchitect/
eigenaar Pascal, en werd ingericht volgens de principes van de 
Engelse cottagetuin. Het geheel vormt een verzameling van tui-
nen met de nodige afwisseling. De witte tuin, het binnenhof en de 
knopentuin vormen het formele gedeelte. Verder volgt een infor-
meel deel dat perfect aansluit bij de groentetuin en boomgaard die 
gevolgd worden door een wildere parktuin. In het najaar van 2016 
werd de tuin uitgebreid met een verzonken tuin met zonneborder 
en een hydrangeatuin. Middagmaal in de tuin.
In het Proefcentrum Sierteelt krijgt u een korte uiteenzetting over 
het belang van de sierteelt en groensector in ons land en specifiek 
in de regio Gent, gevolgd door een rondleiding met uitleg bij het 
onderzoek en vooral enkele belangrijke proeven in de serres en in 
open lucht.
Tot slot wordt u ontvangen in de tuin van Paul en Erna Van Damme. 
Deze landschapstuin telt vier verschillende bloemenweiden en plan-
tenborders. Recent werden een ecologisch bos, moestuin en ver-
schillende gezellige hoekjes aangelegd.
Voor u huiswaarts keert, wordt u nog een hapje en een drankje aan-
geboden in de tuin.

428 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 78 euro

Inbegrepen 

vervoer per luxe autocar vanuit het station 

Gent-St. Pieters (*), 1 overnachting met ontbijt 

Harmony Hotel in Gent★★★★, toegangsgelden 

voor de vermelde bezoeken, middagmalen, 

deskundige reisbegeleiding door Marc 

Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en 

annuleringsverzekering, BTW, taksen en 

bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 

Avondmaal, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

 

(*) voor deze reis is geen ophaalronde voorzien
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Uw privacy, onze zorg…: 
Gegevensbescherming 
(GDPR)
Omnia Travel verbindt zich ertoe de pas-
sende technische en organisatorische 
maatregelen te nemen om de persoons-
gegevens van haar klanten GDPR conform 
te beschermen en eist dit ook van de leve-
ranciers waar wij mee samenwerken. Per-
soonsgegevens die wij delen met onze 
leveranciers om de gevraagde diensten te 
kunnen uitvoeren mogen enkel gebruikt 
worden voor de te verwezenlijken doel-
einden.
Als u onze brochures wilt blijven ontvan-
gen hoeft u helemaal niets te doen. Hier-
door geeft u ons toestemming om u jaar-
lijks onze brochure toe te sturen. Indien u 
dit niet langer wenst mag u ons dat even 
laten weten via e-mail, via een van onze 
reiskantoren of telefonisch op het num-
mer 016 24 38 16.
Vragen, opmerkingen en verzoeken met 
betrekking tot dit privacybeleid zijn wel-
kom en kunnen worden gericht aan gdpr@
omniatravel.be
Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening van 
uw rechten, dan kunt u contact opnemen 
door een e-mail te sturen naar uw Omnia 
Travel reiskantoor. De contactgegevens van 
de Omnia Travel reiskantoren kunt u vin-
den op onze website: https://www.omnia-
travel.be/nl/reiskantoren/ en op de laatste 
pagina van deze brochure. 

Inbegrepen KBC reis-, 
bagage- en annulerings-
verzekering: 
Deze KBC reisverzekering ‘Reizen in groep’ 
is inbegrepen in onze prijzen en geldt voor 
alle deelnemers (kan dus niet uit de prijs 
van de reis gehaald worden). Hieronder 
vindt u een uittreksel uit de polis. De vol-
ledige verzekeringspolis met vermelding 
van alle voorwaarden is op eenvoudige 
vraag verkrijgbaar.
U bent - onder bepaalde voorwaarden - 
verzekerd tegen:
• Annuleringskosten tot max. 10.000 euro 

per persoon mits een vrijstelling van: 
• 50 euro per persoon voor reizen van 

maximum 1000 euro per persoon
• 75 euro per persoon voor reizen van 

meer dan 1000 euro per persoon 
Vb. in geval van ernstige ziekte of 
ongeval van uzelf, ernstige ziekte 
met levensgevaar van kind of ouder.

• Bagagekosten tot max. 1000 euro per 
persoon mits een vrijstelling van 75 euro 
per persoon.

• Bijstand personen: tot 50.000 euro per 
persoon mits een vrijstelling van 75 euro 
per persoon.

Belangrijk: in geval van annulering 
moet u Omnia Travel zo snel als moge-
lijk schriftelijk verwittigen. 

Prijszetting 
 

Alle prijzen en toeslagen gelden per per-
soon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
De prijs omvat wat bij elk reisprogramma 
onder ‘inbegrepen’ staat vermeld. De prij-
zen worden uitgedrukt in Euro.
Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend 
volgens de gegevens gekend op 15/11/2019. 
Voor de verblijven en andere diensten in 
het buitenland volgens de tarieven en de 
wisselkoersen die op 15/11/2019 golden. 
Prijsverhogingen of verlagingen zijn even-
tueel mogelijk in de volgende gevallen:
• Bij een toegenomen kostprijs van brand-

stof of van andere energiebronnen
• Een stijging van belastingen of ver-

goedingen opgelegd door niet directe 
betrokkenen, zoals bijvoorbeeld toeris-
tenbelasting en vertrek-of aankomstbe-
lasting in havens en op vliegvelden

Het reiscontract wordt afgesloten onder de 
bepalingen vervat in de ‘Algemene Reis-
voorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen’, aangevuld met de gegevens uit de 
brochure ‘Tuinreizen 2020’. 

Een greep uit onze 
bijzondere reisvoorwaar-
den 
Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast 
een maximale service, van een nog betere 
bescherming bij de reservatie van een 
groepsreis. Wij vestigen graag uw aan-
dacht op enkele puntjes uit de bijzondere 
reisvoorwaarden van Omnia Travel. De vol-
ledige tekst van onze algemene reisvoor-
waarden en bijzondere reisvoorwaarden 
kan u terugvinden op onze website www.
omniatravel.be. 

ARTIKEL 7: CORRECTE BETALING

De klant wordt geacht op een correcte 
manier de verschuldigde bedragen over 
te schrijven aan Omnia Travel en hiervoor 
gebruik te maken van de gestructureerde 
mededeling die op de factuur staat. Omnia 
Travel heeft het recht om een forfaitaire 
administratiekost van 50 euro te vragen 
om de kosten te dekken indien de klant 
een overschrijving doet zonder gebruik te 
maken van de gestructureerde mededeling.

ARTIKEL 8: ANNULERING

8.1 Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door 
middel van de betaling van de opzegver-
goeding.
De annulering van een gereserveerde reis 
kan enkel schriftelijk aan Omnia N.V. mede-
gedeeld worden, met aanduiding van de 
referentie van de boeking. De annulerings-
kosten zijn forfaitair als volgt bepaald en 
komen bovenop een vast annuleringsbe-

drag van 50 euro per dossier: 
1. Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein 

of autocar:
• tot 60 dagen vóór vertrek: 20 

% van de reissom vermeerderd 
met de annulatiekosten voor de 
lijnvlucht(en).

• 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 
% van de reissom vermeerderd 
met de annulatiekosten voor de 
lijnvlucht(en).

• 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % 
van de reissom, met een minimum 
van € 125 per persoon en/of door de 
luchtvaartmaatschappij aangere-
kende kosten.

• 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van 
de reissom, met een minimum van € 
125 per persoon en/of door de lucht-
vaartmaatschappij aangerekende 
kosten.

• 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % 
van de reissom.

2. Voor afzonderlijk verkochte reisdien-
sten: worden de kosten van de leveran-
cier doorgerekend.

3. Voor pakketreizen indien Omnia N.V. fun-
geert als doorverkoper, gelden de annu-
latievoorwaarden van de organisator.

4. Voor pakketreizen ingeval Omnia N.V. 
fungeert als organisator, gelden de 
annulatievoorwaarden van de verschil-
lende leveranciers.

5. Voor cruises en binnenlands vervoer 

kan een annulatiekost van 100% aange-
rekend worden ongeacht de datum van 
annulatie.

Tenzij de annuleringsvoorwaarden spe-
cifiek worden vermeld bij het reispro-
gramma.
8.2 Annulering door Omnia N.V.:
Omnia N.V. behoudt zich het recht voor een 
reis te annuleren zonder recht op schade-
vergoeding:

• indien het vooraf bepaalde minimum 
aantal betalende deelnemers niet 
is bereikt

• door onvermijdbare en buitenge-
wone omstandigheden

ARTIKEL 9: VERVANGING EN WIJZIGING DOOR 

DE REIZIGER

Wijziging aan een geboekte reis wordt aan-
vaard mits betaling van de kosten, deze 
hangen af van het tijdstip van wijziging, 
van het type bestemming en de aard van 
de wijziging. Zie onderstaande bepalingen:
1. Overdracht van de boeking
2. Indien de overdracht van de boeking 

gevraagd wordt tot uiterlijk 60 dagen 
vóór afreis is er een administratiekost 
van 35 euro, vermeerderd met de kosten 
van de leverancier. Indien korter bij de 
afreisdatum zal dit afhangen of de leve-
rancier dit kan aanpassen en in voorko-
mend geval gelden de kosten die door 
de leverancier aan Omnia N.V. aangere-
kend worden.
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3. Indien een over te dragen dienst niet 
meer kan geleverd worden ondanks alle 
inspanningen die geleverd werden, is de 
overdraagbaarheid niet mogelijk.

4. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum
• tot 60 dagen vóór afreis: 35 euro per 

persoon, vermeerderd met de kosten 
van de leverancier.

• minder dan 60 dagen vóór afreis: zie 
annuleringsvoorwaarden hierboven 
vermeld.

5. Wijziging van bestemming met behoud 
van de reisperiode: zie annuleringsvoor-
waarden hierboven vermeld.

6. Wijziging van kamertype: 25 euro dos-
sierkosten tenzij een speciale toeslag 
voor het nieuw gekozen kamertype 
werd voorzien, vermeerderd met de 
kosten van de leverancier.

In geval van voorafbetaling van accommo-
datie of andere diensten, of volgens de spe-
cifieke voorwaarden voor cruises, binnen-
lands vervoer, rondreizen, bepaalde hotels 
e.a. kunnen de annuleringskosten of wijzi-
gingskosten tot relatief ver vóór de afreis 
oplopen tot 100%. Dit bedrag moet ver-
hoogd worden met de door de luchtvaart-
maatschappij aangerekende vergoeding 
en de administratiekosten in overeenstem-
ming met het tijdstip van de annulering.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN DOOR DE 

REISORGANISATOR

De reisorganisator behoudt zich het recht 

voor om onbeduidende veranderingen aan 
de pakketreisovereenkomst aan te bren-
gen. De reisorganisator zal de klant hier-
van op de hoogte brengen, dit via een duur-
zame gegevensdrager (bv. e-mail).
In geval de aangekondigde reisleiders 
wegens ziekte of andere uitzonderlijke 
omstandigheden verhinderd zijn, heeft 
Omnia N.V. het recht die te vervangen. 
Uiteraard voorziet Omnia N.V. in dit geval 
reisleiders die een vergelijkbare meer-
waarde voor deze reis kunnen bieden. In 
dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn 
van enig recht op compensatie, terugbeta-
ling of kosteloze annulering door de reiziger.

ARTIKEL 12: VLUCHTEN

12.1 Vluchturen
De vluchturen in de brochure vermeld of tij-
dens de reservatie meegedeeld zijn even-
eens ter informatie bedoeld, alleen de uur-
regeling opgegeven op de reisdocumenten 
of in de laatste inlichtingen is van toepas-
sing. Indien er uurwijzigingen plaats heb-
ben na uitgifte van de reisdocumenten, 
wordt de reiziger hiervan op de hoogte 
gebracht. Enkel het laatste uurrooster is 
van toepassing.
12.4 De reiziger dient zich tijdig aan te bie-
den op de luchthaven. Mocht de reiziger 
deze verplichting niet naleven, dan kan hij 
in geen geval een aanvraag tot schadever-
goeding indienen, welke ook de redenen 
van zijn nalatigheid moge zijn.

12.5 Bij verlies of beschadiging van bagage 
tijdens een vliegtuigreis dient de reiziger 
onmiddellijk bij aankomst op de lucht-
haven bij de dienst ‘Lost properties’ een 
document (Property Irregularity Report) 
te laten opmaken.
12.6 Schade en nadeel opgelopen door 
vertraging en opschorten van lijnvluch-
ten zijn ten laste van de luchtvaartmaat-
schappijen en geregeld door de toepasse-
lijke conventies en Europese richtlijnen.

ARTIKEL 14: VERANTWOORDELIJKHEID EN 

BIJSTAND

De organisator is verantwoordelijk voor 
een goede uitvoering van de reisdiensten. 
Hij is niet verantwoordelijk voor niet-
inbegrepen excursies en diensten die ter 
plaatse worden geboekt.
De verantwoordelijkheid in geval van een 
niet-conformiteit is beperkt tot een maxi-
mum van drie keer de prijs van de reis, 
behalve in geval van lichamelijk letsel of 
schade die opzettelijk of door nalatigheid 
werd veroorzaakt.

ARTIKEL 15: GEZONDHEID

De reiziger is verplicht om zich te informe-
ren over zijn/haar gezondheidstoestand en 
om zich in orde te stellen met eventuele 
verplichtingen.
De reiziger dient in te staan voor eventuele 
inentingen. Gezien de reisorganisator geen 
medische bevoegdheid heeft, dient de rei-

ziger de verstrekte informatie te evalueren 
met een bevoegde arts.
De reiziger heeft de verplichting mbt mee 
te delen informatie op ogenblik van reser-
vatie (gezondheid, eetgewoontes, enz.). 
Indien de reiziger een essentiële voor-
waarde heeft om een reis uit te voeren 
moet de reiziger die verplicht meedelen.

ARTIKEL 19: VERZEKERING TEGEN FINANCIEEL 

ONVERMOGEN

Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel 
onvermogen bij het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen van de reis-
organisator en/of reisbemiddelaar met 
wie u een reiscontract afsloot, kunt u een 
beroep doen op het Garantiefonds Reizen. 
Dit kunt u doen door u te wenden tot uw 
reisorganisator of reisbemiddelaar of door 
rechtstreeks contact op te nemen met het 
Garantiefonds Reizen. Deze laatste kunt u 
als volgt bereiken: E-mail: mail@gfg.be.
(augustus 2018)

VU: J. Van Steen, 
Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.
Vergunning: 1121

®  

 

 
 

 
GARANT I E FONDS
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facebook.com/tuinreizen

Wilt u meer weten over onze reizen?

Ons volledig aanbod, kan u terugvinden op onze website:  
omniatravel.be en via de website van Landelijke Gilden: landelijkegilden.be.
Leden van Landelijke Gilden, die mee op tuinreis gaan,  
krijgen na de laatste afreis een leuk tuingeschenk aangeboden!
Natuurlijk bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.

 Inlichtingen en inschrijvingen in de kantoren van Omnia Travel

Leuven Antwerpen Brussel Gent Hasselt Roeselare
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen@omniatravel.be

Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen
Tel. 03/202.93.87
antwerpen@omniatravel.be

Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12
brussels@omniatravel.be

Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40
vakantiereizen.gent@omniatravel.be

De Schiervellaan 9
3500 Hasselt
Tel. 011/28.51.30
hasselt@omniatravel.be

Polenplein 17A
8800 Roeselare
Tel. 051/20.31.82
roeselare@omniatravel.be
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