GARDEN TOURS
6-daagse Groene tuin- en cultuurreis langs de Rijn
met Groei & Bloei Breda van zaterdag 15 juni t/m donderdag 20 juni 2019
Programmaoverzicht met richttijden (eventuele wijzigingen voorbehouden).
1e dag, zaterdag 15 juni 2019
De touringcar staat voor u klaar bij:
(Wij vragen u vriendelijk om een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn, onderstaande tijd is de vertrektijd.
08.00 uur: Vertrek met uw touringcar vanaf Prinsencollege, Frankenthalerstraat in Breda.
Denkt u wel aan een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen!
Rond de middag brengt u als eerste een bezoek aan Arboretum Härle met veel aandacht voor vaste planten. Bij aankomst
staat een gereserveerde lunch voor u klaar met daarna gelegenheid om de tuin te bezichtigen. Vervolgens vertrek richting
Giesenheim met onderweg een bezoek aan de tuin van Jörg Lohnsdorf in Bonn. Tenslotte vertrek richting hotel.
18.30 uur: Geschatte aankomst in Waldhotel Rheingau in Geisenheim. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding.
2e dag, zondag 16 juni 2019
08.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel.
09.00 uur: Vertrek naar Bingen voor een bezoek aan Museum am Strom met een rondleiding door Garten der Hildegard von
Bingen. Na dit bezoek vertrek met de touringcar naar Wöllstein voor een bezoek aan privé tuin van echtpaar Menzel.
Hierna bezoekt u het stadje Alzey met vrije lunchgelegenheid. In de middag staat er een bezoek aan Weingut Bernard Raeder
op het programma. Hier wordt u ontvangen met een drankje en krijgt u een rondleiding door de tuin, een kijkje in de gewelven
en een kleine wijnproeverij. Hierna vertrek naar uw hotel in Giesenheim.
17.30 uur: Geschatte aankomst in Waldhotel Rheingau in Geisenheim. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding.
3e dag, maandag 17 juni 2019
08.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel.
09.00 uur: Vertrek naar Beindersheim voor een bezoek aan de privétuin van Sibylle Zimmermann waar u wordt ontvangen
met koffie. Daarna vertrek naar de stad Weinheim voor een lunch op eigen gelegenheid. Na uw lunch brengt u een bezoek met
een rondleiding aan de beroemde Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof. Hierna vertrek naar de parochie tuin van de
St. Laurenetius in Weinheim ‘Pfargarten St Laurentius’ ontworpen door tuinarchitecte Bettina Jaugstetter.
19.00 uur: Geschatte aankomst in Waldhotel Rheingau in Geisenheim. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding.

4e dag, dinsdag 18 juni 2019
08.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel.
09.00 uur: Vertrek vanaf het hotel naar Dexheim met een bezoek aan de privé tuin van Betina May, Holunderhof
Hier staat tevens na de tuin bezichtiging de lunch voor u klaar. Na de lunch is het vertrek naar Schwetzingen voor een bezoek
aan Schloss Schwetzingen. Hier kunt u op eigen gelegenheid het Schloss en de tuin kunt bezoeken. Op de terugweg naar
Geisenheim brengt u nog een bezoek aan de vaste plantenkwekerij, Staudengärtnerei Kirschenlohr
18.30 uur: Geschatte aankomst in Waldhotel Rheingau in Geisenheim. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding.
5e dag, woensdag 19 juni 2019
08.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel.
09.00 uur: Vertrek uit het hotel naar Kronberg voor een bezoek aan de privétuin van Rita & Norbert Conradi, hier wordt u
ontvangen met koffie en koek. Daarna door naar Rosenstadt Eltville am Rhein voor een lunch op eigen gelegenheid gevolgd
door een rondleiding met een plaatselijke gids.
In de namiddag staat een boottochtje over de Rijn in het romantische Rijndal op het programma.
17.30 uur: Geschatte aankomst in Waldhotel Rheingau in Geisenheim. Diner in het hotel, de juiste tijd hoort u van de reisleiding.
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GARDEN TOURS
6e dag, donderdag 20 juni 2019
07.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel, gevolgd door uitchecken.
08.00 uur: De bagage gaat weer in de touringcar met vertrek naar Baesweiler. Hier bezoekt u de privé tuin van Verona Michael
waar u wordt ontvangen met koffie en scones.
Onderweg, terug richting Breda, is nog een afscheidslunch voor u gereserveerd.
Geschatte aankomst in Breda-Prinsenbeek 18.00 uur.
Uw hotel:
U bent vijf nachten te gast in het Waldhotel Rheingau in Geisenheim. www.waldhotel-rheingau.de
Dit 4-sterren hotel in het Marienthal ligt aan de rand van het natuurpark Hoch Taunus. Het terras van het Waldhotel Rheingau
biedt uitzicht op het klooster Marienthal. Het hotel heeft de beschikking over een goed restaurant waar het ontbijtbuffet en uw
diner wordt geserveerd, een terras alsmede een binnenzwembad.

Reissom p.p. in een 2-pers. kamer: Groei en Bloei lid
Vanaf 25 betalende deelnemers € 965,Vanaf 30 betalende deelnemers € 935,Vanaf 35 betalende deelnemers € 915,Toeslag 1-pers. kamer € 130,Inbegrepen:
* Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur.
* Begeleiding gedurende de reis door een ervaren reisleider van Garden Tours.
* 5 nachten in het genoemde Waldhotel Rheingau inclusief ontbijtbuffet en 3-gangen diner.
* Entrées tuinen, sommigen inclusief koffie, thee.
* 2 gereserveerde lunches.
* Boottocht over de Rijn inclusief een drankje.
* Afscheidslunch.
* Een programmaboekje bij vertrek.
Niet inbegrepen:
* Kosten overige lunches, koffie/thee.
* Uitgaven van persoonlijke aard.
* Kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering.
* Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur.
Aanmelden kan via bijgevoegd aanmeldingsformulier, insturen naar:
Mw. C.M. Weterings-Balemans
Boslaan 41
4849 PJ DORST
Tel.: 0161-411436
E-mail: wete0073@outlook.com
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