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5 daagse tuinreis Hertfordshire   
met Groei & Bloei afd. Gooi Noord 

  van donderdag 3 t/m maandag 7 september 2020. 
(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud) 

 
Donderdag 3 september 2020. 
16.15 uur: Vertrek vanaf de opstapplaats parkeerterrein station Bussum Zuid. 
Denkt u er wel aan een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen?  
19.00 uur: meldingstijd in de Haven Hoek van Holland, Terminal Stena Line, (havennummer 911, 
stationsweg 10). U gaat te voet aan boord. 
Wij raden u aan om alleen een nachttas aan boord mee te nemen, zodat uw grote koffer in de 
touringcar kan blijven. Vergeet niet om uw paspoort of id-kaart in uw handbagage mee te nemen. 
Na incheck aan boord van de Stena Line wordt het dinerbuffet gebruikt in het zelfbedieningsrestaurant en 
ontvangt u ontbijtcoupons voor de volgende dag.  
Afvaart met de Stena Line van Hoek van Holland om 22.00 uur. 
 

 
Vrijdag 4 september 2020. 
05.30 uur (Engelse tijd, de tijd gaat een uur terug): Ontbijtbuffet aan boord.  
06.30 uur: Aankomst in Harwich. Ontscheping: U stapt daarna aan boord in de bus, waarna de bus het 
schip verlaat. Na het passeren van de douane vertrek vanuit Harwich om ± 07.30 uur. Vertrek naar 
Saffron Walden. In de morgen staat er de bezichtiging op het programma van Alswick Hall.  
Hierna een bezoek aan de Celebration Garden, met naast gelegen Aylett Nurseries, hier kunt u op 
eigen gelegenheid lunchen. Vervolgens rijden wij richting Watford voor een bezoek aan de tuin 
The Barn, de prachtige privé tuin van Mr. Tom Stuart Smith. 
Tenslotte nog een bezoek aan de privé tuin The White Cottage. 
18.30 uur: Geschatte aankomst in het Mercure St. Albans Noke Hotel voor diner en overnachting. 
 
Zaterdag 5 september 2020.  
08.15 uur: Engels ontbijt in het hotel.  
09.15 uur: Vertrek vanuit hotel. We beginnen de dag met een bezoek aan Hatfield House, hier heeft u 
ruim de tijd om zowel de tuin als het huis te bezoeken. Hierna vertrek naar St. Albans,  een historisch 
stadje in het graafschap Hertfordshire. Hier vrije tijd en lunch op eigen gelegenheid. Ook kunt u er voor 
kiezen om een bezoek te brengen aan de prachtige Kathedraal. 
Hierna nog een tuinbezoek aan Knebworth House. 
17.45 uur: Geschatte aankomst in het Mercure St. Albans Noke Hotel voor diner en overnachting.  
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Zondag 6 september 2020. 
08.00 uur: Engels ontbijt in het hotel. Gevolgd door uitchecken. 
09.00 uur: De bagage gaat weer de touringcar in en vertrek naar Welwyn Garden City, voor een 
bezichtiging van de privé tuin van Mr. & Mrs. Adrian De Baat. 
Vervolgens naar RHS Hyde Hall Gardens, hier heeft u tijd voor een lunch op eigen gelegenheid. 
Hierna vertrek naar Maldon voor een bezoek aan de prachtige privé tuin van Mrs. Philippa Burrough, 
Ulting Wick, de koffie en taart staat hier voor u klaar. 
Tenslotte vertrek naar Dedham: voor de laatste maaltijd op Britse bodem wordt u bij The Sun Inn  
verwacht. Hier is een diner voor u gereserveerd. Na de maaltijd vertrekt u naar Harwich en na 
aanmelding bij de Stena Line Terminal volgt inscheping aan boord.  
23.00 uur: Afvaart Harwich per Stena Line naar Hoek van Holland. 
 
Maandag 7 september 2020. 
Vanaf 06.30 uur: Ontbijtbuffet aan boord. 
08.00 uur: Ontscheping in Hoek van Holland. Na de douaneformaliteiten keert u weer terug naar de  
opstapplaats in Nederland. 
 

Uw hotel: U verblijft 2 nachten in het Mercure St. Albans Noke Hotel, Watford Road, St. Albans,  

AL2 3DS, Hertfordshire. Verenigd Koninkrijk. Tel. 0044 871 3769034.  

 
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer lid Groei & Bloei introducee/niet-lid 
vanaf 30 betalende deelnemers:     € 675,-    € 725,- 
Toeslag 1 persoonskamer:       € 50,- 
Toeslag 1-persoonshut:         € 45,- 
Toeslag 2-persoons Comfort Classhut* p.p.:      €  28,-  
(*op basis van beschikbaarheid een buiten hut met 2 beneden bedden) 
 
Inbegrepen: 
- Begeleiding gedurende de reis door een ervaren reisleider van Garden Tours. 
- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning, van Hellingman/Jan van Delen. 
- Retour overtocht met Stena Line Hoek van Holland – Harwich v.v. op basis van buitenhutten met 

op de heenweg diner en ontbijt inclusief en op de terugweg ontbijt inclusief. 
- 2 overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde hotel. 
- Kosten van de entrees, sommige inclusief koffie/ thee. 
- Afscheidsdiner in The Sun Inn. 
- Programmaboekjes bij vertrek. 
 
Niet inbegrepen:  
- Lunches. 
- Uitgaven van persoonlijke aard. 
-  Kosten van eventuele verzekeringen. 
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum van 9 personen. 
 
Aanmelden via het aanmeldingsformulier bij uw excursiecommissie. 
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