The Garden of England
3 dagen/2 nachten

(c)KTA
Groot-Brittannië is de hemel op aarde voor mensen met groene vingers. Niet voor niets wordt het graafschap
Kent ‘the Garden of England’ genoemd. Het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk is landschappelijk één
van de mooiste en meest gevarieerde met uitgestrekte landerijen. Grazige weiden en het overbekende
Engelse parklandschap wisselen elkaar af. In Kent vindt u enkele beroemde tuinen. Deze variëren van
eenvoudige cottagetuinen tot spectaculaire kasteeltuinen. In de talrijke tuinen geniet u van kleurrijke
bloemperken, origineel gestyleerde heesters, kunstige labyrinten, schitterende rozentuinen, wilde
bloemenvelden en veel meer.
De meeste van deze tuinen ontstonden in de 18de eeuw toen de Engelse edelen op zoek waren naar een
manier om hun bijdrage te leveren aan de kunsten. De beroemde tuinarchitecten van die tijd zoals Lancelot
‘Capability’ Brown en Humphrey Repton hielpen de eigenaars van kastelen en landhuizen om composities te
maken waarbij gebouwen, beelden, gazons, bossen, meren en rivieren samensmolten in een geïdealiseerde
natuur. Door een toevallige samenloop van het grillige Engelse klimaat met de warme golfstroom bleken
uitheemse planten het dikwijls zeer goed te doen in de Engelse tuinen waardoor er heel wat meer
mogelijkheden ontstonden om originele tuinen uit te tekenen.
INBEGREPEN: bezoek Leeds Castle & Gardens, bezoek Hever Castle & Gardens, een reisgids
´Zuid-Engeland´ en een documentatiemap
TRANSPORT
Deze rondreis kan gecombineerd worden met overtochten/Eurotunnel en uw eigen wagen zie vervoer
Overzicht Ferries & Eurotunnel
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ACCOMMODATIE
Eén van onderstaande B&B´s of hotels wordt voor u voorzien. Kleine prijswijzingen zijn mogelijk indien de
vermelde hotels niet meer beschikbaar zijn. De alternatieven liggen in de regio Maidstone/Ashford/Royal
Tunbridge.
Verblijf in B&B´s
Pope Cottage in Rainham
Hayesbank in Ashford
Verblijf in 3* hotels:
Maidstone - Mercure Great Danes
Ashford - Conningbrook Hotel
Lenham - Dog and Bear Hotel

Prijs per persoon in BB GBKE00
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/Groot-Brittannie/Engeland/Kent/arrangement_the_garden_of_england.html .
Max. 1 kind -14j. op de kamer van de ouders: € 82.

Prijs per persoon in Hotels GBKE003
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/Groot-Brittannie/Engeland/Kent/arrangement_the_garden_of_england.html .
Max. 1 kind -14j. op de kamer van de ouders: € 82. Kind in Mercure: ontbijt ter plaatse te betalen.

Inbegrepen: 2 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt, bezoek Leeds Castle & Gardens, bezoek
Hever Castle & Gardens, een reisgids ´Zuid-Engeland´ per dossier, een documentatiemap, BTW en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vervoer naar keuze, niet-vermelde inkomgelden, maaltijden, persoonlijke uitgaven en
verzekeringen.
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