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5 dagen Tuinreis naar Shropshire met Groei & Bloei afdeling Bilthoven e.o. 
van woensdag 15 juni t/m zondag 19 juni 2022 

Programmaoverzicht met richttijden (eventuele wijzigingen voorbehouden). 
 
1e dag, woensdag 15 juni 2022 
De touringcar staat om 07.15 uur voor u klaar bij het parkeerterrein van de flat aan de Kruisbeklaan, hoek 
Sperwerlaan. We vertrekken om 07.30 uur. 
Let op: denkt u er wel aan een geldig paspoort mee te nemen! Vanaf 1 oktober 2021 is een identiteitskaart  
niet meer geldig om naar Het Verenigd Koninkrijk te reizen!   
Vertrek vanaf de opstapplaats met de bus naar het Franse Calais. Met Le Shuttle trein van Eurotunnel Calais-
Folkestone, reisduur ca. 35 minuten. Op deze dag staat geen lunch gepland. U kunt natuurlijk iets van huis 
meenemen of bij de Eurotunnel iets kopen. 
Na aankomst in Engeland vertrek naar Cranbrook voor een eerste tuinbezoek op deze reis, het prachtige 
Sissinghurst Castle Garden. Na dit bezoek gaan we naar het Mercure Newbury West Grange hotel voor diner en 
overnachting. Verwachte aankomst 18.30 uur. 
 
2e dag, donderdag 16 juni 2022 
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel, gevolgd door uitchecken. 
09.00 uur: Vertrek uit het hotel, de koffers gaan weer in de luxe touringcar 
Vertrek richting Shropshire met als eerste bezoek Morton Hall Garden. Deze 8 hectare grote tuin en park bevindt 
zich op de top van een heuvel en heeft diverse geschakelde tuinkamers met elk een eigen thema. Hier is tevens een 
lichte lunch voor u gereserveerd. Hierna een bezoek aan Coughton Court. Een Engels Tudor landhuis met rondom 
prachtige tuinen. Bezoek is inclusief huis en tuin. Daarna door naar Stone House Cottage Garden. Aan de rand van 
het kleine dorpje Stone bevindt zich deze tuin, die bijna geheel is omgeven door muren. Als in een legpuzzel heeft de 
eigenaresse verschillende tuinkamers en borders met elkaar verbonden met behulp van paden. 
Overnachting en diner in uw hotel The Telford Hotel & Golf Resort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3e dag, vrijdag 17 juni 2022 
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel. 
08.30 uur: Vertrek naar Ludlow voor een bezoek aan dit mooie stadje. Na dit bezoek gaan we naar Church Preen 
met onderweg een gereserveerde lunch. Na de lunch bezoekt u Preen Manor. Ooit was deze Manor een klooster, de 
bouwstijl refereert hier nog steeds aan. Klassieke elementen ontbreken ook in deze tuin niet: vormsnoei, vijvers en 
een moestuin zijn hier onder meer aanwezig. Vervolgens rijdt u naar Market Drayton voor een bezoek aan Wollerton 
Old Hall. Het kleurgebruik in deze tuin is zonder meer van uiterst hoge kwaliteit: prachtige combinaties in vaste 
planten, heesters, rozen en klimplanten kleuren de borders van mei tot diep in de herfst.  
Overnachting en diner in uw hotel The Telford Hotel & Golf Resort. 
 
4e dag, zaterdag 18 juni 2022 
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel, gevolgd door uitchecken. 
08.30 uur: Vertrek uit het hotel, de koffers gaan weer in de luxe touringcar. 
Vertrek naar Kingswinford voor een bezoek aan Ashwood Nurseries waar u eerst een rondleiding krijgt door de privétuin 
van de eigenaar, John’s Garden met een groot assortiment speciale planten. Vervolgens heeft u nog even de tijd om in dit 
grote tuincentrum rond te wandelen.  
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In de middag een bezoek aan Packwood House, Lapworth. Al in de zestiende eeuw werd een groot gedeelte van 
deze tuin gerealiseerd. De grootste bekendheid dankt deze tuin echter aan de uitbundig bloeiende vaste 
plantenborders, die naarmate de zomer vordert, van kleur veranderen. Hier kunt u de lunch op eigen gelegenheid 
gebruiken. Onderweg naar uw overnachtingshotel bezoek u nog een privétuin in de omgeving van Maidenhead, St 
Timothee Garden.  
18.00 uur: Verwachte aankomst in Apollo Hotel Basingstoke voor diner en overnachting. 
 
5e dag, zondag 19 juni 2022 
07.30 uur: Engels ontbijt in het hotel, gevolgd door uitchecken. 
08.30 uur: Vertrek uit het hotel, de koffers gaan weer in de luxe touringcar.  
’s Morgens tuinbezoek aan Great Comp Garden, deze prachtige tuin mag niet ontbreken op uw reis. Hier krijgt u een 
‘take-away’ lunch mee. Tenslotte vertrekt u naar Folkestone voor de terugreis per Eurotunnel naar Calais. 
Onderweg naar Bilthoven is een afscheidsdiner in Breda voor u gereserveerd. 
Verwachte aankomst Bilthoven 21.30 uur.  
 
Hotels:  
15-16 juni 2022: 1 nacht in 4* Mercure Newbury West Grange, Cox’s Ln, Bath Rd, RG7 5UP Newbury Reading. 
16-18 juni 2022: 2 nachten in 4* The Telford Hotel & Golf Resort, Sutton Heights, Great Hay Drive, TF7 4DT Telford. 
18-19 juni 2022: 1 nacht in 4* Apollo Basingstoke, Aldermaston Rd, RG24 9NU Basingstoke. 
  
Alle kamers zijn voorzien van een eigen badkamer met haardroger, een flat screen TV, WiFi en koffie- en 
theefaciliteiten. Voor het ontbijt kunt u gebruik maken van een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds wordt een  
3-gangendiner geserveerd. 
 
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer wel G&B lid  Geen G&B lid 
Vanaf 25 betalende deelnemers:    € 885,-   € 910,- 
 
Toeslag 1-persoonskamer    € 115,- 
 
 
Inbegrepen: 

* Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur.  
* Reisbegeleiding door een op tuingebied deskundige reisleiding van Garden Tours. 
* 4 nachten in de genoemde hotels inclusief ontbijtbuffet en 3-gangen diner.  
* Retour overtocht met de Eurotunnel van Calais naar Folkestone v.v. 
* Entrées tuinen en drie gereserveerde lunches. 
* Afscheidsdiner. 
* Een programmaboekje bij vertrek.  
 
Niet inbegrepen:  
* Kosten overige lunches, koffie/thee en uitgaven van persoonlijke aard.  
* Kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering.  
* Verplichte SGR bijdrage van € 5,- per persoon. 
* Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur.  
* Administratiekosten van € 25,- per factuur. 

 
Aanmelden kan via uw excursie commissie: 
 
Mevr. Sylvia Bontan – Lablans 
Kerkdijk 138 
3615 BJ Westbroek 
 
Voor vragen & toelichting: 
E-Mail: sylbontan@gmail.com 
Telefoon: 06-81959597 

mailto:sylbontan@gmail.com

