Timbers garden

TUINREIZEN 2018

(behalve tuinreis Vlaams-Brabant)
Kortrijk, parking Kinepolis, voorkant: Kennedylaan
Gentbrugge, P+R parking (onder het viaduct van de E17,
vlakbij afrit 10 van de E17)
Brussel, Carestel Groot-Bijgaarden (E40 Brussel - Oostende)
Leuven, Texaco E40
Antwerpen, Crowne Plaza Hotel, Gerard Le Grellelaan 10
Hasselt, parking Carrefour Kuringen (vroegere Bigg’s)
Het exacte uur van vertrek wordt uiterlijk 2 weken voor
afreis meegedeeld. U ontvangt het samen met uw reis
documenten. Er kunnen geen bijkomende opstapplaatsen ingelegd worden.
Omnia Travel engageert zich om de CO2-uitstoot van uw vlucht of autocarreis te compenseren. Voor elke vlucht of autocarreis wordt
een bedrag overgemaakt aan onze partner
CO2logic. Zij gebruiken de bijdrage om er een
sociaal- en milieuproject mee te financieren.

Leden van Landelijke Gilden krijgen
na de laatste afreis een kwaliteitsvol
tuingeschenk aangeboden.

facebook.com/tuinreizen

Shutterstock

Tuinreizen 2018

In 2018 ligt uw ideale tuinreis
binnen handbereik.

Opstapplaatsen voor de autocarreizen

Inhoud
Groot-Brittannië & Ierland

Beste reis-, tuin- en groenliefhebber,
Omnia Travel zet de jaarlijkse traditie verder en nodigt u, in samenwerking met Landelijke
Gilden, opnieuw uit voor klassieke en nieuwe tuinontdekkingen. Naast prachtige tuinen,
onontdekte natuurplekjes en mooie landschappen, komen cultuur en gastronomie vaak
om het hoekje kijken en maken van elke bestemming een unieke beleving.
Engelandspecialist Paul Janssen gaat opnieuw naar de Cotswolds. De tuin van Prins
Charles verrijkt dit programma. Ook de tuinreis naar Kent steekt hij in een ander kleedje.
Groenjournalist Marc Verachtert geeft een nieuwe invulling aan Toscane. Portugal en ons
eigen Vlaams-Brabant staan voor het eerst in het aanbod en vallen ook onder Marc zijn
hoede. Tuin- en cultuurliefhebbers hangen aan zijn lippen; Paul Geerts neemt u mee naar
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Parijs, Venetië en Dordogne. Jean Vanhoof brengt een aangepaste versie van zijn boeiende
reizen naar Sicilië en Ierland. En als enige dame in het begeleidersgezelschap zal Anne
Vandenborre het nieuwe Praag en de Alpentuinen van Zuid-Beieren voor u uit de doeken
doen.

Kalender 2018

Welkom in onze boeiende wereld van kleuren, geuren en smaken, creativiteit en ervaring.

April
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Jan Van Steen
Algemeen Directeur Omnia Travel
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Tuinen in Engeland

Verenigd
Koninkrijk

London

Hurst Green

Ashford

Shutterstock

East Sussex

Kent en
Oost-Sussex

Historische sfeer

vier dagen van 17 tot 20 mei 2018
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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, ademen een zeer rijke historie uit.

Shutterstock

ton Lodge Garden, de privétuin van Lady Collum. Het
huis behorend bij deze tuin
dateert uit de tijd van Karel I en
Karel II en wordt nu bewoond
door Mr. en Mrs. Collum. Zij
creëerden rondom dit eeuwenoude huis een prachtige
formele en romantische tuin,
ingedeeld in afzonderlijke
kamers, van elkaar gescheiden
door muren en hagen.

Dag 1
Vertrek vanuit de verschillende
opstapplaatsen. Doorreis naar
Calais en overtocht per shuttle
naar Folkestone.
In Ashford bezoekt u Godin
ton Gardens, een vijf hectare
grote tuin omringd door een
eeuwenoud park bezaaid met
statige eiken en kastanjes. Het
huis stamt uit de 14e eeuw en
straalt een sfeer van rust en
intimiteit uit. De tuin is opgedeeld in tuinkamers en heeft
daardoor iets eigentijds. Terrasvormige gazons omzoomd
door buxushagen, formele borders met vaste planten, sierbomen, een lelievijver, een moestuin en als hoogtepunt een
prachtige ommuurde Italiaanse
tuin en de klassieke rozentuin,
een bezoek meer dan waard!

Namiddag bezoekt u Small
hythe Place, een vroeg
16e-eeuws huis waar de Victoriaanse actrice Ellen Terry
heeft gewoond. De cottagetuin
bestaat uit o.a. een rozentuin,
een boomgaard, een bloemenweide en vijvers.

Dag 2
Vandaag gaat de reis richting
Oost-Sussex. Marchants Hardy
Plants wordt erkend als een van
de meest toonaangevende kwekerijen van het land. Annex de
(niet zo grote) kwekerij ligt een
mooi aangelegde tuin, prachtig gelegen met uitzicht over het
golvende landschap van Sussex.
Slingerende paden en borders
werden aangelegd in harmonie
met het landschap eromheen.
Vervolgens bezoekt u Clin

Dag 3
Great Comp Garden is een
eigenzinnige tuin, 7 hectare
groot, met mooie en zeldzame
planten rondom een 17e-eeuws
landhuis. U vindt hier o.a. een
Italiaanse tuin en 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, Azalea en Rhododendron en onder de struiken
is het één weelde van Helleborus en andere lentebloemen.
Vervolgens bezoekt u Timbers
Garden, een typische Engelse
privétuin aan de rand van het
dorp. In de tuin vindt u plantenborders met oog voor kleurencombinaties en detail. Het golvende landschap waarbij de tuin
naadloos overgaat in wilde bloemenweiden is indrukwekkend.
Middagmaal in de tearoom.
Het laatste bezoek van de dag

gaat naar Charts Edge. Sinds
de Bigwood familie naar Charts
Edge verhuisd is, in 1988, zijn ze
enthousiast bezig met de restauratie van de 8 hectare grote tuin
die schaamteloos verwaarloosd
was door de vorige eigenaars.
Speciale en bijzondere bomen
en struiken werden aangeplant en tuinkamers met Azalea, Rhododendron, Camellia
en Magnolia werden aangelegd.
Nu hoort er bij het huis ook een
rotstuin, terrassen en een Victoriaans ornament.

845 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 170 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per shuttle, compensatie CO2-uitstoot, 3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal
in het Spahotel Royal Tunbridge Wells**** , middagmaal dag 3,
toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige
reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi chauffeur, KBC reis- en
annuleringsverzekering, btw, taksen en bijdrage Garantiefonds
Reizen
Niet inbegrepen
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Dag 4
Vertrek naar Merriments Gar
den in Hurst Green. Aangeplant
volgens 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
geslaagde combinaties in de borders. Hier is een tuincentrum
annex kwekerij te vinden.
De reis eindigt in Fairlight End,
een zeer geslaagde integratie
van de tuin in het omringende
landschap. Deze tuin combineert eigentijdse elementen
zoals borders binnen een staalconstructie met tijdloze beplanting en bomen. U vindt hier een
bloemenweide, een boomgaard
en vijvers. Terugreis naar Folkestone voor de shuttle naar
Calais. Doorreis naar de verschillende opstapplaatsen.

Minimum 15, maximum 30 deelnemers

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 de wensen
van de eigenaars en 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.
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Tuinen in
in Engeland
Engeland

Gloucestershire
Alderley

Faringdo

London

Shutterstock

Bath

Verenigd
Koninkrijk

Zuid-Engeland
& de Cotswolds

Romantische
filmdecors

De Cotswolds spreken tot de verbeelding.
Het landschap vormde menigmaal het decor voor
Engelse films. In de regio van Swindon, Cirencester en de zuidelijke Cotswolds liggen talloze,
bijzondere en boeiende tuinen die een ontdekking meer dan waard zijn. Een grote diversiteit
aan landschappen, pittoreske dorpjes, statige
landhuizen en kastelen met een boeiende
geschiedenis flankeren er de groene heuvels.
Shutterstock
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vier dagen van 15 tot 18 juni 2018
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Dag 4

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Vertrek vanuit de verschillende opstapplaatsen. Doorreis naar Calais voor overtocht
per shuttle naar Folkestone.
Na aankomst reizen we naar
Faringdon. Onderweg wordt er
gestopt voor een vrij middagmaal.
Bezoek aan Alderley Grange,
prachtig gelegen op de zuidwestrand van de Cotswolds
in het lieflijke dorpje Alderley. Deze tuin ligt rond een
fraai landhuis uit de 17e eeuw.
Het tuinconcept werd bedacht
door Alvilde Lees-Milne die er
woonde tot 1974. Zij kreeg heel
wat adviezen van Vita Sackville-West van Sissinghurst. Er
staan bijzondere bomen, rozen,
kruiden en er is extra aandacht
voor geurende planten.

Bezoek aan Buscot Park, een
veelzijdige tuin met uitbundige borders, schitterende vaste
plantencombinaties en oude
rozen. Harold Peto creëerde
hier een serie kanaaltjes die
eindigen in het meer. Bovendien is ook het landhuis met het
prachtige interieur meer dan de
moeite waard. Buscot Park weet
elke bezoeker te boeien!
In de namiddag bezoek aan
Througham Court. In de jaren
‘30 door Norman Jewson ontworpen als een Arts & Craftstuin en door de huidige eigenaresse Christine Facer Hoffman
doorweven met verwijzingen
naar wetenschappelijke theorieën.

Iford Manor, een unieke tuin
met een eerder mediterraan
karakter, te danken aan architect en tuinliefhebber Harold
Peto. Peto had een voorliefde
voor Italiaanse tuinen en creëerde een romantische heuveltuin met trappen, terrassen,
beeldhouwwerken en prachtige
vergezichten over het nabijgelegen landschap. In de namiddag
bezoek met gids aan het historische stadje Bath. De rivier
de Avon loopt langs het stadspark. Verder zijn er de mooie
abdij, de Royal Crescent en de
beroemde Romeinse baden.
Hierdoor is Bath bekend als
een van de mooiste steden van
Engeland.

Prins Charles had al snel
grootse plannen met de tuinen rondom Highgrove House
in Gloucestershire, toen hij
het landgoed kocht in 1980.
Inmiddels zijn de Highgrove
Gardens een begrip in GrootBrittannië. De tuinen zijn
spectaculair: enorme plantenbakken uit de hele wereld sieren de borders, afgewisseld
met bustes van Charles in de
hagen. Ridderspoor, het favoriete plantje van de prins, bloeit
uitbundig tussen duizenden
geurige thijmplanten, lelies,
rozen en hortensia’s. We sluiten dit exclusieve bezoek af met
een lunch in het charmante
Orchard Restaurant.
Het bezoek aan deze tuin kan
pas vanaf februari 2018 gereserveerd worden. Bijgevolg is
het bezoek hoogstwaarschijnlijk, maar niet definitief bevestigd bij het in druk gaan van de
brochure. Als het bezoek niet
bevestigd kan worden, zal een
alternatieve tuin bezocht worden. Als het bezoek op een van
de andere dagen van onze reis
kan bevestigd worden, zullen
wij de volgorde van de bezoeken herschikken en eventueel
andere tuinen moeten wijzigen/
vervangen in functie van sluitingsdagen.
Na het bezoek terug naar Folkestone voor de overtocht per
shuttle naar Calais. Doorreis
naar België.

898 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 125 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per shuttle, compensatie CO2-uitstoot, 3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in
het hotel De Vere Cotswolds Water Park**** in Cirencester, lunch
dag 4, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige
reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi chauffeur, KBC reis- en
annuleringsverzekering, btw, taksen en bijdrage Garantiefonds
Reizen
Niet inbegrepen
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

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 de wensen
van de eigenaars en 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.
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Tuinen in Ierland

Indrukwekkende
landschappen

Ierland
Cliffs of Moher
Tullamore
Slea Head

Dingle

Shutterstock

Gap of Dunloe

Killarney
Glengariff
Bantry

Ierland
zes dagen van 25 tot 30 mei 2018
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Jean Vanhoof neemt u vanuit Dublin mee door
het groene Ierse binnenland, naar het authentieke Ierland in het Zuidwesten. Daar zult u door
woeste berglanden en langs de adembenemende kust op zoek gaan naar uitzonderlijke tuinen
en gezellige pubs.

Dublin

Shutterstock

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven
van Zaventem. Vlucht met Aer
Lingus naar Dublin.Onderweg
naar Galway stopt u in Tul
lamore. Hier werd in het jaar
1829 voor het eerst de gelijknamige whiskey gestookt. Middagmaal. Vervolgens bezoekt u
in Glonmacnoise de overblijfselen van een vroeg-christelijke
nederzetting.

Dag 2
Uitchecken en op weg naar Killarney door het maanlandschap van de Burren. Onderweg houdt u halt aan het
hunebed van Poulnabrone,
dat ‘hole of sorrows’ (hol van
smarten) betekent, en uit een
periode van vóór 2500 vr. Chr.
stamt. Vervolgens bezoekt u de

Cliffs of Moher, meesterwerk
der natuur. Daarna gaat de
reis naar Bunratty Castle, de
meest typische middeleeuwse
burcht in Ierland. Verder naar
Killarney.

Dag 3
Rit naar de adembenemende
Gap of Dunloe. In een ‘jaunting car’, een kleine koets door
een paard getrokken, rijdt u
langs de meertjes en riviertjes
doorheen de ruwe kloof tot bij
de befaamde Brandon’s Cot
tage. Vrije middagmaal op het
terras van Brandon’s Cottage.
Een bootje brengt u vervolgens
over de steeds breder wordende
rivier en over het romantische
Lake Leane naar het imposante
Ross Castle waar de autocar
wacht om u enkele kilometer

verder naar Muckross House
and Gardens te brengen.
Geleid bezoek aan het interieur
van Muckross House, waar een
éénmalig bezoek van Queen
Victoria ei zo na tot het faillissement heeft geleid. Neem rustig de tijd om te slenteren langs
de verzonken tuin, de rotstuin
en de riviertuin en te genieten van de enorme Rhododendron en de mooie zichten over
het meer.

Dag 4
Vertrek door glooiende groene
landschappen naar Slea Head,
langs de ongelooflijk mooie
kusten van het Dingle Penin
sula. (David Lynch verfilmde
er ‘Ryan’s Daughter’). Vrije
middagmaal. Namiddag geleid
bezoek aan de Dingle Distillery. U rijdt daarna verder
over het Dingle schiereiland
en u brengt een bezoek aan
het indrukwekkende Galla
rus Oratory, één van de oudste
kerken van de westerse wereld.

Dag 5
Via indrukwekkende landschappen gaat de reis naar de
zuidkust en het subtropische
kustplaatsje Glengariff, waar
u inscheept op de ‘Harbour
Queen’ voor een bezoek aan de
Italiaanse tuinen van Garnish
Island. Het eiland ligt in de
beschutte haven van Glengariff
in Bantry Bay. U ziet er zeker
zeehonden op de rotseilandjes

uitrusten. De tuinen van Gar
nisch Island zijn uitgestrekt
en er is voldoende tijd om rond
te wandelen en te genieten van
thee en een koekje.
De Harbour Queen brengt u
kort na de de middag terug
naar Glengariff, waar u verder
rijdt naar het pittoreske Bantry.
Vrije middagmaal in een typische Ierse pub.
Daarna bezoekt u Bantry
House and Gardens, een ongelooflijk mooie locatie met een
wijds uitzicht over Bantry Bay.
Het landhuis is nog steeds in
privé handen van Lady Brigitte
Shelswell-White en haar dochter. Daarna volgt een prachtige
bergrit naar Killarney over de
spectaculaire pas Moll’s Gap
met een stop bij het beruchte
Molly Gallivan’s Cottage,
waar de huidige eigenaars Stephen en Frances O’Sullivan u
gastvrij zullen ontvangen.

Dag 6
Uitchecken en vertrek naar de
luchthaven van Dublin. Stop
bij de legendarische Rock of
Cashel en bezoek aan het middeleeuwse kasteel.
Na de afscheidslunch in Cashel
reizen we verder naar Dublin.
Terugvlucht naar Zaventem.

1589 euro /persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 562 euro
Inbegrepen
lijnvluchten Aer Lingus, vervoer per luxe-autocar, compensatie
CO2-uitstoot, 1 overnachting met avondmaal in het Radisson Bleu
Hotel**** in Galway, 4 overnachtingen met tweemaal avondmaal
in The Brehon Hotel**** in Killarney, afscheidslunch in Cashel,
inkomgelden en bezoeken, deskundige reisbegeleiding door
Jean Vanhoof, 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
Goede wandelconditie is vereist. Voorzie stevig schoeisel.

Jean Vanhoof werkte als biologiedocent aan het Molse SintJan Berchmanscollege en is tuinarchitect. Als tuinjournalist
schrijft hij sinds 1995 voor diverse tuinbladen zoals ‘Fence‘,
‘Bloemen en Planten‘, ‘Tempo Verde‘ en ‘Nest‘. In die periode
schrijft hij eveneens enkele succesboeken. Hij heeft mee
vorm gegeven aan het populaire VTM tuinprogramma ‘Groene
Vingers‘ en maakte boeiende tuinreportages in binnen- en buitenland.
Tegenwoordig zien we Jean als tuinman op Dobbit-TV. Hij wordt beschouwd
als één van de grondleggers van de zwemvijverbouw in de lage landen en
als tuintrendspotter. In zijn laatste boeken ‘Groen in de Hoogte’ en ‘Zakboek
voor de Stadstuinier‘ leert hij stedelingen (moes)tuinieren zonder tuin. Sinds
zijn eerste bezoek in 1976 koestert hij een onvoorwaardelijke liefde voor de
puurheid van Ierland en de vriendelijkheid van de Ieren.
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Tuinen in Frankrijk

Parijs

Shutterstock

Frankrijk
Lascaux

Terrasson

Vézac

Sarlat la Canéda

Dordogne
vier dagen van 19 tot 22 mei 2018

Franse
kasteeltuinen

Shutterstock
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Deze streek is nog relatief gespaard gebleven
van het massatoerisme dat sommige streken van
Frankrijk teistert. In het begin van de 20e eeuw
was de streek geliefd bij rijke Britse toeristen,
misschien omdat het landschap zo sterk doet
denken aan Engeland, zodat ze geen last hadden
van heimwee en toch konden genieten van het
Franse savoir vivre. Het is een vruchtbare en welvarende streek met een rijke en soms turbulente
geschiedenis. Dat verklaart de aanwezigheid van
een versterkte burcht of kasteel, vaak met schitterende tuinen, in haast elk dorpje en stadje.

Shutterstock

Dag 1

Dag 2

Samenkomst in de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht
SN Brussels Airlines naar Toulouse. Bij aankomst transfer
richting de Dordognestreek.
Middagmaal onderweg.
Doorreis tot in Vézac voor
bezoek aan de tuin van Eyrig
nac, een schitterende formele
tuin geïnspireerd op het 18e
eeuwse model, met een hoogst
originele en fantasierijke stijl
die het midden houdt tussen de
Franse strengheid en de Italiaanse zwier.
Doorreis naar Sarlat la
Canéda. Het prachtig gerestaureerde renaissance stadje
Sarlat, ‘de parel van de Périgord’, was tot in het begin van
de 20e eeuw het centrum van
de notenhandel.

Het eerste bezoek van de dag
brengt u aan de tuinen van
l’Albarède - Saint-Cybra
net. Charmante privétuin aan
de rand van een bos, die sinds
1990 werd gecreëerd door twee
tuinarchitecten, Serge en Brigitte Lapouge en op ecologische manier wordt beheerd.
Met onder meer een mooie
siermoestuin en boomgaard,
een Engelse bloementuin, een
buxustuin en een watertuin.
Vervolgens bezoek aan het
kasteel van Milandes: mooi
renaissance kasteel uit de 15e
eeuw, gebouwd door de belangrijke familie de Caumont. In
het begin van de 20e eeuw werd
het grondig gerestaureerd.
Het kasteel is vooral bekend
omdat Joséphine Baker er na de

tweede wereldoorlog woonde
en er haar Village du Monde
onderbracht: weeskinderen uit
alle streken werden door haar
geadopteerd en konden hier
een onbezorgde jeugd genieten.
Middagmaal in het kasteel.
Vervolgens bezoek aan de tui
nen van Marqueyssac. Het
domein dat genoemd is naar
de adellijke familie de Marquessac dateert uit de 17e eeuw.
Het belvédère biedt een prachtig uitzicht over het dal en de
rivier de Dordogne. Het park
is vooral bekend om zijn schitterende buxustuin, afgewisseld
met watervalletjes, uitzichten
en groentheaters.

Lascaux vertellen ze via de tuinen de geschiedenis van de
mensheid.
Tenslotte bezoekt u de tuinen
van het Château de Losse. Op
een rots hoog boven de rivier la
Vézère ligt deze vroegere versterkte burcht die in de renaissance werd omgebouwd tot een
château de plaisance. Het basisplan van de tuinen dateert uit
die periode. Na tientallen jaren
verwaarlozing zijn de tuinen
vandaag opnieuw in hun oude
luister hersteld. Het zijn vooral
de formele tuinen op een verhoogd terras naast het kasteel,
met een uniek uitzicht over de
rivier, die de moeite waard zijn.

Dag 3

Dag 4

Voormiddag bezoek aan het
imposante Château de Hau
tefort dat de hele omgeving
domineert. De tuinen van het
kasteel zijn ongetwijfeld een
van de mooiste voorbeelden
van de klassieke Franse baroktuinen.
Namiddag bezoek aan de Jar
din de l’Imaginaire in Terrasson. In 1990 schreef de stad
een wedstrijd uit voor de aanleg van een park dat ‘de tuinen
van de wereld’ moest evoceren. Twee jonge tuinarchitecten, Katryn Gustafson en Philippe Marchand, dienden een
project in waarbij het thema op
een conceptuele manier werd
vertaald. Op twee passen van
de voorhistorische grotten van

Bezoek aan Jardin de Cadiot,
een charmante privétuin die
de voorbije twintig jaar werd
aangelegd door Anne-Marie
en Bernard Decottignies, met
tien thematuinen in verschillende stijlen, zoals een Engelse
tuin, een Italiaanse tuin, een
patiotuin, een kruidentuin, een
rozentuin enzovoorts. En met
uitgebreide plantencollecties
zoals pioenen, oude rozen, hortensia’s, salie en beelden van
Bernard Dottignies.
Transfer luchthaven Toulouse
voor terugvlucht naar Zaventem.

1120 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 205 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Brussels Airlines: Brussel - Toulouse - Brussel, luchthaventaksen, vervoer ter plaatse per luxe-autocar, compensatie CO2-uitstoot, 3 overnachtingen met ontbijt in Hotel Plaza
Madeleine****, toegangsgelden en bezoeken, 3 middagmalen,
deskundige reisbegeleiding door Paul Geerts, fooi chauffeur,
KBC reis- en annuleringsverzekering, btw, taksen en bijdrage
Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
middagmaal dag 4, avondmalen, dranken en persoonlijke
uitgaven
Minimum 15, maximum 30 deelnemers

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. Met Paul Geerts op stap gaan is meer
dan een uitstap.
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Tuinen in Frankrijk

Shutterstock

Parijs

Frankrijk

Parijs
drie dagen van 14 tot 16 september 2018

Verlaat de platgetreden paden en verken Parijs
op een originele manier: u bezichtigt parken en
tuinen die koningen en presidenten lieten aanleggen in de hoop op het eeuwige leven. U ontdekt
de ideale tuinwereld van een Joods bankier en u
maakt kennis met de nieuwste tuinarchitectuur die
op de meest onverwachte plekken gedijt. Beleef
Parijs op een totaal nieuwe manier!
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Originele
invalshoek
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Dag 1
Per TGV vanuit Brussel-Zuid.
Tussen het groen van het Bois
de Boulogne en vlak naast de
Jardin de l’Acclimatation werd
in oktober 2014 het museum
Fondation Louis Vuit
ton geopend, in een opvallend gebouw, ontworpen door
toparchitect Frank Gehry. Het
gebouw werd als een boot met
bolle zeilen, omringd door glas
en water en bekleed met reusachtige panelen van beton en
glas opgetrokken. Middagmaal in het restaurant van het
museum.
De tuinen van het Trocadéro,
een ontmoetings- en wandelplaats, een must voor alle
Parijsbezoekers, strekken zich
uit op de heuvel van Chaillot.
Van hieruit heeft u een van de

mooiste uitzichten op de Eiffeltoren. Aan de gevel van het
etnografisch museum Musée
du Quai Branly, treft u een
spectaculaire verticale tuin
van tuinarchitect Patrick Blanc
aan. Korte wandeling over
het prestigieuze Champ de
Mars. Vervolgens bezoek aan
de tuin van bankier en filantroop Albert Kahn. Dit is een
van de merkwaardigste tuinen
van Parijs en misschien zelfs
een van de meest intrigerende
privétuinen die in de 20e werd
aangelegd: een plaats waarin
Kahn zijn ideeën over een ideale samenleving en wereldvrede tot uitdrukking wilde
brengen, waar alle culturen
harmonisch kunnen samenleven zonder dat ze hun identiteit
moeten prijsgeven.

Dag 2
Wandeling in de omgeving van
de Notre Dame en het Louvre
en bezoek aan o.m. de Cour
d’Honneur en de tuinen van
het Palais Royal, een oase van
stilte in het hart van Parijs. Vervolgens wandeling via de door
Jacques Wirtz ontworpen Jar
din du Carrousel en het park
van de Tuileries tot aan de
Place de la Concorde. Wandeling langs de kades van de
Seine. Een 2,3 kilometer lang
stuk kade is sinds 2013 definitief
afgesloten voor het verkeer en
ingericht met hippe bars, speelterreinen en leuke attracties

voor kinderen. Rust even uit op
de leuke zitjes of in de hangmatten in de drijvende tuinen en tussen de enorme plantenbakken vol trostomaatjes,
lavendel, palmbomen en andere
mooie planten en bloemen. U
kan er op diverse plekken afdalen naar de oever, onder andere
via de nieuwe trap (tevens
openluchtpodium) direct naast
het Musée d’Orsay. Bezoek
aan de schilderachtige tuin van
het Musée Rodin in het Hôtel
Biron. Rodin woonde en werkte
hier van 1908 tot aan zijn dood
in 1917. In de tuin zijn een groot
aantal beeldhouwwerken opgesteld.

Dag 3
De dag vangt aan met een
bezoek aan het Parc de Bercy,
een hedendaags park dat werd
aangelegd op de plaats van een
vroeger wijndepot. Een aantal
kenmerken van het depot zijn
bewaard: het stratenpatroon,
oude spoorrails en oude kastanjebomen. Er is een moestuin die onderhouden wordt
door schoolkinderen. Verder
vindt u er een vijver met belvédère, een romantische tuin en
een grote rozentuin.
Vervolgens bezoek aan La Très
Grande Bibliothèque, een van
de megalomane bouwwerken
van president Mitterand, met
een hoogst originele binnentuin.
Een bijzonder park is de Pro

menade Plantée, een hedendaags stukje groen aangelegd
op een voormalige spoorwegbedding. Wandeling tot aan de
Place de la Bastille.
Namiddag neemt de reisleider u mee door de oude straatjes van de Marais met prachtige hotels uit de tijd dat de
rijken en de adel zich hier vestigden en de Place des Vos
ges, misschien wel het mooiste
plein van Parijs. U ontdekt o.a.
de tuin van het Musée Hotel
Carnavalet en de tuin van het
Musée des Archives Natio
nales, het vroegere Hotel de
Soubise en de Clos des Blancs
Manteaux.
Vervolgens ziet u het kleurrijke
Centre Pompidou dat onderdak biedt aan het museum voor
moderne kunst. Het is een bijzonder gebouw met een opvallende architectuur.
Tot slot bezoek aan het vernieuwde Forum des Hal
les (geopend in april 2016). De
gewaagde architectuur van het
dak, La Canopée (het bladerdak) trekt veel aandacht. De
grote golvende glazen constructie zou met zijn 7.000 ton staal
bijna net zo zwaar wegen als de
hele Eiffeltoren. Het gehele project is nog niet af, aan de voorkant legt men een park aan dat
in 2018 geopend moet worden.
Terug per TGV naar BrusselZuid.

665 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 275 euro
Inbegrepen
TGV-treinticket, metro-ticket Parijs, 2 overnachtingen met ontbijt
in Hotel Millennium Paris Opéra**** of gelijkwaardig,
middagmaal dag 1, bezoeken aan de vermelde tuinen en
eventuele inkomgelden, deskundige reisbegeleiding door
Paul Geerts, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 20, maximum 30 deelnemers

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. Met Paul Geerts op stap gaan is meer
dan een uitstap.
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Tuinen in Italië

Palermo
Cefalu
Monreale

Etna

Taormina

Mascalucia
Piazza
Armerina

Shutterstock

Agrigento

Lentini
Syracuse

Sicilië
Mythes in
een tropisch kader

Sicilië is een fascinerend eiland dat barst van de
mythes, legendes en historische bezienswaardigheden. Veel van deze klassieke tempels en
paleizen hebben prachtige tuinen die dankzij
het mediterrane klimaat een exotische uitstraling
hebben. Palmen en citrusbomen voelen zich hier
thuis. Een aantal tuinen is nog steeds privébezit.
Ook het landschap met ruwe rotskusten, bleke
stranden en de vermaarde actieve vulkaan Etna
zal u niet onverschillig laten.

Shutterstock
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zeven dagen van 6 tot 12 mei 2018
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Dag 1
Vroege ochtendvlucht met
Brussels Airlines vanuit Zaventem rechtstreeks naar Palermo.
Bezoek aan het mooie plaatsje
Cefalu, een vissersdorp met
pittoreske straatjes en barokke
kerken. Vervolgens bezoek in
Palermo aan de botanische
tuin die bekend staat om één
van de best bewaarde collecties
op het gebied van mediterrane
beplanting te hebben. Kleurrijke bloemperken, manshoge
cactussen, dikke oude bamboebomen, tropische waterlelies, … kortom een lust voor
het oog.

Dag 2
Bezoek aan Palermo met de
enorme kathedraal, het Normandische paleis met mooie

mozaïeken en de kerk San Giovanni degli Eremiti. Vervolgens naar Monreale, gelegen op 8 km ten westen van
Palermo en vooral bekend voor
de indrukwekkende Domkerk uit 1174. Het naast de kerk
gelegen klooster heeft een
mooie kloostertuin. Vervolgens bezoek aan Villa Malfi
tano met tuin die ingericht is
volgens de klassieke Engelse
landschapsstijl en een grote
collectie botanische planten
herbergt.

Dag 4

Dag 6

Vertrek naar Taormina,
ook wel de Parel van Sicilië
genoemd. Onderweg ziet u de
mooie kustlijn van Isola Bella
en Taormina en daarna bezoekt
u het pittoreske en bloemrijke
stadscentrum. Bezoek aan het
Grieks-Romeinse theater uit de
2e eeuw, de kathedraal 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.

Dag 3

Dag 5

Vertrek naar Agrigento en
bezoek aan de bekende Val
lei der Tempels, ook wel het
grootste archeologische complex ter wereld genoemd. Nergens staan zoveel Oud‑Griekse
monumenten bij elkaar als hier
in het zuiden van Sicilië, in
het hart van een groots landschap tussen Agrigento en de
zee. Hier, 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. Picnic lunch in de tuin.
Doorreis naar Piazza Arme
rina voor een bezoek aan de
Villa Romana del Casale, een
luxueuze Romeinse villa met
wereldberoemde, prachtige
mozaïeken.

In de voormiddag uitstap
naar de ETNA, de grootste nog
actieve vulkaan van Europa
en met zijn 3.323 m het hoogste punt van het eiland. Via het
dorpje Nicolosi bereikt u een
hoogte van 1.900 m. Wandeling
rond de uitgedoofde Silvestri
kraters en op de meest recente
lavastromen. Van hieruit komt
u per jeep en met een kabelbaan
tot in de nabijheid van de centrale kraters op 2.800 m. Tijdens deze uitstap merkt u dat de
vruchtbare grond rond de vulkaan de plaatselijke flora aangezet heeft tot een bijzondere
groei en bloei. Vervolgens doorreis naar Villa Trinita in Mascalucia, een botanische tuin die
ontstaan is op lava. Hier treft
u unieke en exotische plantensoorten aan.

Vertrek naar Syracuse met halte
onderweg aan het landgoed San
Giuliano 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.
Bezoek aan Ortigia eiland in de
stad Syracuse, waarop het historische centrum van de stad
is gesitueerd, met de fontein
van Arethusa en de kathedraal.
Daarna bezoek aan het archeologisch park van Siracusa met
o.m. het Griekse Theater, schitterend gelegen en gedeeltelijk
uitgehouwen uit de rotsen, en
de tempel van Apollo. Tenslotte
bezoek aan de Il Biviere tuin
in Lentini. De geschiedenis van
deze tuin gaat meer dan 1.000
jaar terug in de tijd. U treft er een
exotische plantengroei aan, met
palmen, cactussen en ficussen.

Dag 7
Het laatste tuinbezoek van
deze reis brengt u aan de Giar
dino di Casa Pennisi, één van
de weinige privétuinen die ontsnapt is aan projectontwikkelaars. Hier kan u genieten van
de authentieke tuin zoals aangeplant aan het eind van de 19e
eeuw. Vrije tijd in Catania. In
de late namiddag transfer naar
de luchthaven voor terugvlucht
vanuit Catania naar Zaventem.

1878 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 359 euro
Inbegrepen
lijnvluchten SN Brussels Airlines: Brussel - Palermo, Catania - Brussel incl. luchthaventaksen, vervoer ter plaatse per luxe-autocar
inclusief parkinggelden, compensatie CO2-uitstoot, 2 overnachtingen met ontbijt in Hotel Central Palace**** of gelijkwaardig
in Palermo, 1 overnachting met ontbijt en avondmaal in NH Villa
San Mauro**** en 3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in
Diamond Hotel ***** of gelijkwaardig in Giardini Naxos, bezoeken
en toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, stadsgidsen in
Palermo, Agrigento, Taormina en Siracuse, picniclunch dag 3 en
buffetlunch dag 5, deskundige reisbegeleiding door Jean Vanhoof,
fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, btw, taksen en
bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 20, maximum 30 deelnemers

Jean Vanhoof werkte als biologiedocent aan het Molse SintJan Berchmanscollege en is tuinarchitect. Als tuinjournalist
schrijft hij sinds 1995 voor diverse tuinbladen zoals ‘Fence‘,
‘Bloemen en Planten‘, ‘Tempo Verde‘ en ‘Nest‘. In die periode
schrijft hij eveneens enkele succesboeken. Hij heeft mee
vorm gegeven aan het populaire VTM tuinprogramma ‘Groene
Vingers‘ en maakte boeiende tuinreportages in binnen- en buitenland.
Tegenwoordig zien we Jean als tuinman op Dobbit-TV. Hij wordt beschouwd
als één van de grondleggers van de zwemvijverbouw in de lage landen en
als tuintrendspotter. In zijn laatste boeken ‘Groen in de Hoogte’ en ‘Zakboek
voor de Stadstuinier‘ leert hij stedelingen (moes)tuinieren zonder tuin. Sinds
zijn eerste bezoek in 1976 koestert hij een onvoorwaardelijke liefde voor de
puurheid van Ierland en de vriendelijkheid van de Ieren.

15

Shutterstock

Tuinen in Italië

Shutterstock

Venetië

Italy

Venetië

Rome

vijf dagen van 19 tot 23 juni 2018

“Wie haar slechts eenmaal ziet, wordt voor altijd
verliefd en gaat nooit meer bij haar weg, of komt
spoedig terug. En wie weg moet blijven, beklaagt
zich erover niet terug te kunnen keren”, schreef
Luigi Groto in 1570 in een bekende lofzang op Venetië. Er zijn duizend-en-één manieren om Venetië
te ontdekken. Deze keer gaat u mee op een verrassende ontdekkingstocht langs de vele geheime
tuinen in Venetië en de villa’s van Palladio.
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Geheime
tuinen
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In de namiddag wandeling
langs de smalle straatjes en
kanalen van Cannaregio, een
van de meest typische wijken
van Venetië. U ziet er onder
meer het joodse Ghetto, Ca
d’Oro, een van de meest prestigieuze stadspaleizen met een
prachtige patiotuin, en het
Ca’Morosini del Giardin met
de intieme sier- en moestuin van
de Dominicanenzusters. Als er
nog wat tijd rest, bezoekt u nog
enkele geheime kloostertuinen.

Dag 3

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven
van Zaventem. Lijnvlucht naar
Venetië. Per boot naar de stad,
een ideale kennismaking met
de Lagune. In de namiddag verkenning van de omgeving van
Piazza San Marco en kennismaking met de wijk Castello.
Bezoek onder meer aan Que
rini Stampalia, een verborgen stadspaleis met een unieke
stadstuin van Carlo Scarpa, één
van de belangrijkste Italiaanse
architecten en designers uit de
tweede helft van de 20e eeuw.
Bezoek aan de middeleeuwse
kloostertuin van San Francesco
della Vigna, en de omgeving
van het Arsenale – de scheepswerven uit de 16e eeuw waaraan Venetië een groot stuk van
haar rijkdom heeft te danken en

waar tweejaarlijks de Biënnale
van Venetië doorgaat.

Dag 2
In de voormiddag kuieren door
de straatjes en langs de pleintjes
en kanalen van de wijk Dorso
duro. Bezoek aan de beeldentuin en het vroegere huis van
Peggy Guggenheim aan het
Canal Grande, nu een museum.
Vervolgens bezoek aan de
Punta della Dogana, het monumentale douanegebouw van
Venetië op het uiterste puntje
van Dorsoduro waar het Canal
Grande en het Canale della
Giudecca samenkomen. Het
werd prachtig verbouwd door
de Japanse sterarchitect Tadao
Ando en herbergt nu de private
kunstcollectie van de Franse
miljardair François Pinault.

In de voormiddag verkenning van de omgeving van de
Rialto-brug met haar overdekte
groente- en vismarkt. Bezoek
onder meer aan de intieme tuin
van Ca’Rezzonico, een barok
paleis aan het Canal Grande
waar nu een museum over de
culturele geschiedenis van Venetië is gevestigd, en Palazzo Zen
obio met een van de grootste en
charmantste tuinen van de stad.
In de namiddag bezoek aan San
Giorgio en La Giudecca, twee
rustige eilandjes tegenover San
Marco. U bezichtigt er onder
meer Il Redentore, een meesterwerk van de beroemde architect Palladio, en de Giardino del
Redentore, de grote groente- en
fruittuin van de paters Franciscanen. Ten slotte ziet u de
Chiesa di San Giorgio, eveneens gebouwd door Palladio, en
de gerestaureerde kloostertuin
van de Fondazione Cini.

Dag 4
Per boot het Brenta-kanaal
af dat Venetië verbindt met
Padova. Hier bouwden rijke
Venetianen in de 16e en 17de
eeuw prachtige buitenverblijven. Bezoek onder meer aan de
Villa Foscari-La Malcontenta,
een van de meesterwerken van
architect Palladio, en de Villa
Widmann Rezzonico Foscari
met een tuin in rococostijl. In
de namiddag bezoek aan de
prachtige tuinen van de Villa
Pisani, een van de belangrijkste villa’s aan het Brenta-kanaal
waar Mussolini zijn Duitse collega Hitler voor het eerst ontving. Vervolgens bezoek aan de
17e-eeuwse barokke tuinen van
de Villa Barbarigo in Valsanzibio, met indrukwekkende
waterwerken en een merkwaardig buxuslabyrint.

Dag 5
In de ochtend bezoekt u de
Orto Botanico van Padova,
de oudste botanische tuin van
Europa, die er nog net uitziet
als in de 16e eeuw. Vervolgens
ontdekt u een van de absolute
meesterwerken van de Italiaanse schilderkunst: de fresco’s van Giotto uit het begin
van de 14e eeuw in de Cappella
degli Scrovegni. Tenslotte nog
bezoek aan de basiliek en het
klooster van de H. Antonius
van Padova. Terugvlucht naar
Zaventem.

1628 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 260 euro
Inbegrepen
lijnvlucht naar Venetië inclusief luchthaventaksen, vervoer per
luxe-autocar, compensatie CO2-uitstoot, 3 overnachtingen in
het Centro Culturale Don Orione Artigianelli (religieus gasthuis,
mooie site met prachtige kloostertuin en met goede en rustige
ligging) in Venetië, 1 overnachting met avondmaal in Hotel****
in Padova, middagmaal dag 1, inkomgelden, deskundige reisbegeleiding door Paul Geerts, fooien, KBC reis- en annuleringsverzekering, btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige middagmalen, 3 avondmalen in Venetië, dranken en
persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

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. Met Paul Geerts op stap gaan is meer
dan een uitstap.
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Tuinen in Italië

Collodi
Marlia
Pescia
Lucca
Pisa

Middeleeuwse charme

Frisole
Florence

Marc Verachtert

San Gimignano

Toscane

Italië

Rome

zes dagen van 30 september tot 5 oktober 2018
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Toscane is het mekka van indrukwekkende
tuinen, prachtige kunststeden, een uitstekende
keuken en vermaarde wijnen. Onder deskundige
begeleiding van tuinjournalist Marc Verachtert
bezoekt u de prachtigste tuinen, villa’s en palazzo’s van de regio.

1650 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 305 euro

Shutterstock

Dag 3

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en lijnvlucht
naar Firenze. Na het middagmaal bezoek aan Villa Medi
cea La Petraia, gelegen in de
heuvelachtige wijk Castello met
een weids uitzicht over het Florentijnse dal. De prachtige villa
staat sinds 2013 op de Wereld
erfgoedlijst en de bijbehorende formele tuin bestaat uit
drie niveau’s. Doorreis naar het
hotel. Check in. Korte oriëntatiewandeling in de stad.

Dag 2
Transfer naar Fiesole en bezoek
aan de tuinen van Villa Medici,
een andere villa van de Medici’s, eveneens prijkend op de
Unesco Werelderfgoedlijst
sedert 2013. Vervolgens bezoek

aan de tuinen van Villa Le
Balze, internationaal erkend als
het Georgetown Study Center
in Firenze maar voor ons vooral
boeiend omwille van de in terrasvorm aangelegde tuinen, rijkelijk aangekleed met onder
andere citrus. Elke tuinkamer
verrast met een andere sfeer en
prachtig uitzicht op het omringende landschap. Terugrit naar
Firenze. Vrij middagmaal in de
stad. Namiddag bezoek aan de
Boboli tuinen bij het Palazzo
Pitti. Deze typisch Italiaanse
tuin met cipressen, fonteinen,
kunstmatige grotten, tuintempels en zeer veel beelden kan
bijna een openluchtmuseum
genoemd worden. Aperitief met
hapje op Terrazza Bardini.

Het eerste bezoek van de dag
brengt u aan het uitgestrekte
landgoed van Villa Reale
in Marlia. Eens was dit het
koninklijke verblijf van Elisa
Bonaparte, de ambitieuze zus
van Napoleon. De tuinen zijn
een combinatie van formele en
landschappelijke stijl: tuintheater in vormsnoei, waterpartijen
en een citrustuin. Doorreis
naar Collodi voor een bezoek
aan de imposante baroktuinen van Villa Garzoni. Middagmaal ter plaatse. In Pescia
bevindt zich een wel heel speciaal park, genaamd Parco degli
agrumi of met de wetenschappelijke naam Hesperidarium,
waar u maar liefst meer dan
200 soorten citrusvruchten
kan bewonderen.
Terugkeer naar Firenze.

Dag 4
Vertrek naar Lucca. Bezoek
met gids aan de middeleeuwse
stad. Na de kathedraal verkent
u de tuin van Palazzo Pfan
ner. Even vrije tijd. Vervolgens
middagmaal met aangepaste
wijnen in een wijndomein even
buiten de stad. Doorreis naar
Pisa. Bezoek aan het Piazza dei
Miracoli, het belangrijke plein
van Pisa dat zelfs het belang-

rijkste centrum qua middeleeuwse kunst wordt genoemd.
Hier ziet u de scheve toren, de
Dom, de ommuurde begraafplaats en de doopkapel. Mogelijkheid om de botanische tuin
te bezoeken.
Terugkeer naar Firenze.

Inbegrepen
lijnvluchten SN Brussels Airlines incl. luchthaventaksen, vervoer
per luxe-autocar, compensatie CO2-uitstoot, 5 overnachtingen
met ontbijt in Hotel Palazzo Ricasoli****, toegangsgelden voor
de vermelde bezoeken, gids in Lucca en in San Gimignano,
4 middagmalen, aperitief met hapje dag 3, deskundige reisbegeleiding door Marc Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Dag 5

Niet inbegrepen
middagmaal dag 2 en dag 6 (tijdens de vlucht), avondmalen,
dranken en persoonlijke uitgaven

Bezoek aan Villa Poggio Tor
selli. Een indrukwekkende
cipressenlaan leidt naar de
18e-eeuwse villa die omringd
wordt door een grote mooie
Engelse tuin en een fantastisch
mooie buxustuin verbergt. Het
originele stenen irrigatiesysteem bestaat nog steeds. Vervolgens naar San Gimignano,
misschien wel het mooiste
stadje van Toscane dat volledig
ommuurd is. De vele torens die
hier in de middeleeuwen stonden (72, waarvan er nu nog 14
overblijven), getuigen van een
woelig oorlogsverleden. Bezoek
met gids. Middagmaal. Terugkeer naar Firenze en vrije tijd.

Dag 6

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Vanuit een passie voor groen studeerde Marc Verachtert
tuin- en landschapsarchitectuur. De Japanse tuin Hasselt
(japanse-tuin.be) is een van zijn troetelkinderen. Toeval
bracht hem in de groenjournalistiek. Sinds meer dan 20 jaar
legde en legt hij de basis voor boeiende TV-tuinprogramma’s
en maakt hij reportages voor kranten en magazines over
mooie tuinen en aangename tuinbeleving. Zijn bijdragen zijn steeds
doorworteld door praktische kennis en tips die het plezier van tuinieren en
tuingenieten versterken. Marc is medeauteur van diverse tuinboeken en
freelance medewerker aan onder andere Nest, Fence / Jardins & Loisirs, Chic
Gardens en Ik Ga Bouwen / Je vais construire.

Transfer naar de luchthaven
voor terugvlucht naar Zaventem.
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Tuinen in Portugal

Braga
Porto

Penafiel

Amaranthe
Vila Real

Portugal
Shutterstock

Op vruchtbare boden

Portugal

Porto en
Noord-Portugal
zeven dagen van 23 tot 29 april 2018

Spanje
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Porto is veel meer dan de stad van de gelijknamige drank! Deze charmante stad heeft ook op
cultureel en geschiedkundig vlak veel te bieden.
Tijdens de tocht door de Douro-vallei, van tuin
naar tuin, geniet u van de prachtige landschappen onderweg. Uiteraard staat een degustatie
van enkele wijnen en porto’s ook op het programma.

1648 euro/persoon

Shutterstock

Moorse Alhambra in Granada.
Het Casa de Serralves, officieel het museum voor moderne
kunst van Porto, is gehuisvest
in een modern gebouw, temidden van een uitgestrekt park.
Namiddag bezoek aan het
museum van de romantiek, het
Quinta da Macieirinha, een
prachtig Angelsaksisch pand.

Dag 1
Rechtstreekse lijnvlucht naar
Porto. Middagmaal en eerste kennismaking met de stad
vanop het water, tijdens een
50-minuten durende boottocht
langs de zes bruggen van Porto.
Bezoek aan de tuinen van
het Paleis van de Graven van
Campo Belo, met bijzondere
Camellia’s en prachtig zicht
over de stad Porto. Zo er nog
voldoende tijd rest, bezoek aan
Casa Andresen en haar mooie
botanische tuin.

Dag 2
Het Bolsa Paleis, het Beurspaleis van de stad, laat zien hoe
belangrijk de handel was in de
19e eeuw. Het hoogtepunt is de
Arabische Zaal die is ontworpen naar het voorbeeld van het

Dag 3
In Braga bezoekt u vandaag het
Santuário do Bom Jesus do
Monte, een mooi bedevaartsoord, en het Museu dos Bis
cainhos met de bijbehorende
tuinen, een mooi voorbeeld van
barokke architectuur. Namiddag bezoek aan de Jardins do
Palacio de Cristal. De tuinen hebben nog steeds een
19e-eeuwse uitstraling: geometrische vormen, waterpartijen
en mooie beelden maken ze tot
een groene oase in de stad.

Dag 4
Het Quinta de Mouraes is een
50 ha groot landgoed, dat doorkruist wordt door de rivier
Uima. De regio is zeer vruchtbaar en de eerste gebouwen
dateren van eind 17e eeuw.
Bezoek aan de tuin met fonteinen en kleine watervallen.
In Penafiel bezoekt u vervolgens het landgoed Aveleda, een
wereldbekend familiegoed, met
park, tuinen en 205 ha wijngaar-

den. De familie is de grootste
producent van de Vino Verdo.
De prachtige tuin is overweldigend door de hoge bomen, sommige van hen eeuwen oud, die
een slingerend verzonken pad
omzomen. Hier krijgt u een
middagmaal met wijnen aangeboden. Namiddag bezoek aan
Casa do Campo, een beroemde
‘topiary’ Camellia-tuin. Specialisten zeggen dat de oudste
Camellia van Portugal, ongeveer 250 jaar oud, hier bloeit
en het zou ook de enige plaats
ter wereld zijn, waar deze soort
bogen, gangen en doorsteekjes
vormt. Vervolgens doorreis naar
het charmante stadje Amaran
the en daarna naar Vila Real.

Dag 5
Eerst bezoek van de dag is Casa
de Mateus, omgeven door
prachtige tuinen. Het wordt
gezien als één van de hoogtepunten van de barokke bouwkunst in Portugal. Uiteraard
brengt u hier een bezoek aan
de wijnkelder, met een Douro
Dop-wijnproeverij en een
Port-wijnproeverij. Vervolgens bezoek aan het Quinta do
Seixo wijngoed, bekend van de
Sandeman porto. In een voormalig klooster uit de 16e eeuw
kan u, naast het proeven van
port ook het museum bezoeken. Middagmaal met dranken. Vertrek door de Douro

vallei naar Braga, een van de
oudste steden van Portugal.
Wandeling door de stad en
door de tuinen van Santa Bar
bara, de meest romantische
tuinen van de regio.

Dag 6
Het historisch centrum van
Guimarães werd door Unesco
erkend als werelderfgoed om
de originaliteit en authenticiteit waarmee het werd gerestaureerd. U waant zich soms
even in de middeleeuwen, toen
de adel er prachtige woonhuizen liet bouwen. Bezoek
aan het Paleis van de Herto
gen van Braganca dat dateert
uit de 15e eeuw en in 1937 werd
gerestaureerd. Vervolgens
bezoek aan de (hangende) tuinen van Vila Flor. Namiddag
bezoek aan de tuinen van Paço
de Sao Cipriano. Vormbomen
en eeuwenoude heggen van
Camellia vormen de ruggengraat van een formele en toch
zeer romantische tuin.

Dag 7
Een laatste spectaculair tuinbezoek brengt u aan de tuinen
van Quinta do Alao, een van
de oudste tuinen van Portugal, ontstaan aan het eind van
de 17e eeuw. Middagmaal en
transfer naar de luchthaven en
terugvlucht naar Zaventem.

Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 397 euro
Inbegrepen
lijnvlucht naar Porto inclusief luchthaventaksen, vervoer per
luxe-autocar, compensatie CO2-uitstoot, 3 overnachtingen in Hotel da Boavista*** in Porto, 1 overnachting in Hotel do Paço****
in Vila Real en 2 overnachtingen in Pousada Santa Marinha*****
in Guimaraes, 4 middagmalen, ontbijt en 5 avondmalen in de hotels, 1 avondmaal in Taylor’s wijnkelder, inkomgelden, boottocht,
2 wijn- en/of porto degustaties, deskundige reisbegeleiding
door Marc Verachtert, fooien, KBC reis- en annuleringsverzekering, btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 30 deelnemers

Vanuit een passie voor groen studeerde Marc Verachtert
tuin- en landschapsarchitectuur. De Japanse tuin Hasselt
(japanse-tuin.be) is een van zijn troetelkinderen. Toeval
bracht hem in de groenjournalistiek. Sinds meer dan 20 jaar
legde en legt hij de basis voor boeiende TV-tuinprogramma’s
en maakt hij reportages voor kranten en magazines over
mooie tuinen en aangename tuinbeleving. Zijn bijdragen zijn steeds
doorworteld door praktische kennis en tips die het plezier van tuinieren en
tuingenieten versterken. Marc is medeauteur van diverse tuinboeken en
freelance medewerker aan onder andere Nest, Fence / Jardins & Loisirs, Chic
Gardens en Ik Ga Bouwen / Je vais construire.
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Tuinen in Duitsland

Alpentuinen en
sprookjeskastelen
Duitsland

München

Shutterstock

Ettal

Zuid-Beieren
zes dagen van 23 tot 28 juni 2018
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De flora van de Alpen is uniek. De planten moeten overleven in vaak extreme omstandigheden
en doen dit op verschillende manieren. Het
verhaal dat ze ons vertellen gaat over evolutie,
over slimme trucs en over schoonheid. We maken
kennis met deze wondere wereld in de alpentuinen en tijdens wandelingen door de Beierse
alpenweiden. Van de miniwereld van de alpenflora naar de wereld van de kastelen en abdijen
is in Beieren een kleine stap. Ook hun tuinen zijn
een bezoek meer dan waard.

de terrassen bij de renaissance
en de landschapstuin die eerder aansluit bij de Engelse tuinkunst.
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Dag 3

Dag 1
Samenkomst in de luchthaven
van Zaventem voor de rechtstreekse vlucht naar München.
Direct na aankomst bezoek aan
de botanische tuin van Mün
chen - Nymphenburg, met 22
ha en meer dan 16.000 planten een van de belangrijkste in de wereld. In de tuin is
een gedeelte gereserveerd voor
alpiene planten van over de hele
wereld. De tuin is aangelegd
met hoogteverschillen en kronkelige paden tussen rotsblokken. De planten zijn op geografische herkomst gerangschikt.
De tuin sluit aan bij kasteel
Nymphenburg, een barokkasteel uit de 17e eeuw. De slottuin
is een harmonieus geheel met
een formele tuin en een landschapspark met diverse bouw-

werken. Dit meesterwerk is nog
grotendeels door de historische
tuinmuur omsloten.

Wandeling in de Alpen, op zoek
naar alpenroosjes, gentianen,
zilverdistel, Soldanella, anemonen, steenbreek, Parnassia of
enkele van de talrijke orchissoorten. En wie weet vindt u
wel edelweiss, de ultieme alpenbloem. Tijdens de wandeling
zijn er vaak stops om de planten
te bestuderen. Wie dit te inspannend vindt, kan een dagje genieten in een van de vele kuuroorden die Beieren telt en van een
bezoek aan de houtkunstenaars
van Oberammergau.

Dag 4
Dag 2
Bezoek aan de benedictijner
abdij van Ettal. Deze abdij is
naast een spiritueel oord ook
een school, een boerderij, een
energiecentrale, een hotel, een
likeurstokerij, een bierbrouwerij, een kaasmakerij en een restaurant. In de namiddag staat
slot Linderhof op het programma. Dit barokkasteeltje
werd gebouwd in opdracht van
Ludwig II van Beieren. Het park
is een pareltje met kenmerken
van verschillende tuinstijlen. Er
zijn waterpartijen en de Venusgrot, gebouwd volgens de aanwijzingen van Richard Wagner,
die aansluiten bij de barok en

Via de Chiemsee, het grootste meer van Beieren, gaat de
rit richting München. Midden
in het meer liggen enkele eilanden. Het grootste is Herrenin
sel (het Hereneiland), met het
koningsslot Herrenchiemsee dat
een hersenspinsel van Ludwig II
van Beieren en een replica is van
het kasteel van Versailles. Ook
de tuin is een bijna exacte kopie
van de tuinen van Versailles, al
is alleen dat gedeelte aangelegd
wat vanuit de centraal gelegen
appartementen te zien is.

Dag 5
München is de hoofdstad
van Beieren en derde grootste

Duitse stad. Uitgebreide verkenning van deze opvallend
groene stad, met heel wat parken en tuinen. Via de Karlstor,
een van de stadspoorten, gaat
de wandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden naar de Viktualienmarkt.
Bezoek aan Dallmayer, een
andere hotspot voor lekkerbekken. Via de formeel aangelegde
Hofgarten komt u tenslotte in
de Engelse tuin, de grootste
openbare tuin van Duitsland.
In de namiddag verdere verkenning van München per fiets.

1369 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 203 euro
Inbegrepen
lijnvlucht Lufthansa: Brussel - Munchen - Brussel, luchthaventaksen, vervoer ter plaatse per luxe-autocar, compensatie CO2uitstoot, 3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in Hotel
‘Blaue Gams’ in Ettal, 2 overnachtingen met ontbijt in Eden Hotel
Wolff in Munchen, toegangsgelden en bezoeken, middagmalen
en avondmalen, deskundige reisbegeleiding door Anne Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, btw,
taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
dranken en persoonlijke uitgaven

Dag 6
De Sichtungsgarten (proeftuin) Weihenstephan is de laatste tuin van deze reis. De tuin is
verbonden aan de hogeschool
en gaf zijn naam aan heel wat
cultuurvariëteiten van verschillende sierplanten. In de
tuin wordt onderzoek gedaan
op het praktische gebruik van
bomen, struiken, doorlevende
kruidachtigen en nieuwe rozenvariëteiten. In de aanplant ligt
de nadruk op esthetische combinaties van planten die aansluiten bij de lokale tradities en
studenten en bezoekers inspiratie moeten geven om hun eigen
tuinontwerpen te verrijken.
Middagmaal in de meest typische van alle Beierse tuinen, de
Biergarten of biertuin met de
typische kastanjebomen. Terugvlucht naar Zaventem.

Minimum 15, maximum 24 deelnemers

Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie plantenteelt en onderrichtte gedurende 12 jaar 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 natuurreizen naar o.a. Madeira en de Azoren waarin
wandelen en het ontdekken van de natuurpracht meer aan bod komen dan
exacte plantenkennis.
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Tuinen in Tsjechië

Tuintrip door
de Gouden Stad

Praag
vijf dagen van 6 tot 10 augustus 2018
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Praag wordt bestempeld als één van de mooiste
en boeiendste steden van Europa. Na het verdwijnen van Het IJzeren Gordijn werd het al snel
een populaire bestemming voor een citytrip. De
geschiedenis van de Gouden Stad, zoals Praag
ook wel wordt genoemd, gaat meer dan 1.000 jaar
terug. En alle periodes lieten hun sporen na aan
beide zijden van de Moldau, de rivier die de stad
in twee snijdt. Praag is een stad met bijzondere
gebouwen en uitnodigende pleinen, maar voor
deze ontdekkingstocht door de verschillende
wijken zijn tuinen de rode draad.

werden ze gediscrimineerd en
weggestopt in een aparte wijk.
Die wijk werd aan het einde
van de 19e eeuw grotendeels
platgewalst. Toch zijn er nog
zeer interessante gebouwen
bewaard gebleven, waaronder
een synagoge uit de 13e eeuw en
een Joodse begraafplaats.

Shutterstock

Dag 2

Dag 1
Samenkomst in Zaventem voor
rechtstreekse vlucht. In het
oudste gedeelte van Praag, de
Oude Stad, ziet u de belangrijkste bezienswaardigheden
waaronder het Oudestads
plein en het Astronomisch
uurwerk. Reeds in de 11e en 12e
eeuw werden er langs de rivier
de Moldau nederzettingen
gesticht door Duitse en Joodse
koopmannen en Boheemse
ambachtslieden. Het grootste van deze dorpjes kreeg van
koning Wenceslaus I rond 1230
stadsrechten en werd de residentie van de Boheemse heersers. Ten noorden van het Oude
Stadsplein ligt Josefov, de
Joodse wijk van Praag. Joden
zijn lang geleden in Praag neergestreken, maar eeuwenlang

Praag wordt overheerst door de
Praagse Burcht. Het omsloten burchtgebied uit de 9e eeuw
is met een oppervlakte van 7,5
ha het grootste ter wereld. In en
om de burcht zijn er diverse binnenpleinen, kerken en paleizen
zoals de Sint-Vituskathedraal
en het Koninklijk paleis, evenals
het Gouden straatje waar vroeger kasteelbedienden woonden,
waaronder goudsmeden. Op
terrassen rond de Burcht bezichtigt u de verschillende tuinen
zoals de Slottuin, de Koninklijke Tuin, de Paleistuinen, de
Wallensteintuin, Ledebourtuin,
… die via trappen en terrassen
met elkaar in verbinding staan.
Ze variëren van formele tuinen
met beelden en fonteinen tot
Engels geïnspireerde tuinen en
weelderige baroktuinen. Bier en tapas tour in de stad.

Dag 3
Op 15 km buiten Praag ligt het
250 ha groot park en kasteel van
Pruhonice. Beiden staan op
de UNESCO werelderfgoedlijst.
Het park werd rond 1885 aan-

gelegd, in een periode dat landschapsparken furore maakten.
Een naburig woud werd geïntegreerd zodat een uniek concept ontstond. Solitaire bomen,
heesters en coniferen wisselen
af met bloemenweiden, uitgebreide beplantingen met vaste
planten en bolgewassen, pergola’s, een rozentuin en een rotstuin. U vindt er meer dan 1.600
inheemse en exotische boom
soorten en meer dan 8.000 Rhododendrons. In 1963 werd in het
oostelijk deel van het park Cho
tobuz opgericht, een botanische
tuin van 20 ha waarvan een deel
open is voor het publiek. In het
andere deel wordt onderzoek
gedaan en is een genenbank van
verschillende soorten aangelegd.

Dag 4
Slot Troja ligt in een buitenwijk
van Praag en werd in de 17e eeuw
gebouwd voor graaf Václav Vojtìch Šternberg, die met dit weelderige zomerpaleis in barokstijl
indruk wilde maken op de Habsburgers. Voor de tuin moesten
letterlijk bergen worden verzet.
Het glooiende terrein werd helemaal vlak gemaakt om het formele ontwerp in Franse stijl aan
te leggen met geometrisch aangelegde paden, terrassen, fonteinen, beeldengroepen en aardewerken vazen. Ten noorden van
het kasteel ligt een andere parel
van Praag, de botanische tuin.
De tuin heeft botanische collecties van o.a. pioenen en iris-

sen en een grote collectie vaste
planten die verwerkt zijn in borders en informele beplantingen. Daarnaast vindt u er ook
een prachtige Japanse tuin, een
woestijntuin met succulenten die
moeiteloos de soms straffe winters weten te overleven, een prairietuin, een bos met een beekje,
omzoomd door bodembedekkers, waterpartijen en de Fata
Morgana, een indrukwekkende,
futuristische en S-vormige serre
waarin verschillende klimaatzones zijn ondergebracht, met
elk een eigen beplanting. U sluit
de dag af in de Sint-Claire wijn
gaard. Op 3,5 ha vindt u niet
minder dan 110 verschillende
druivenvariëteiten waarvan 9
gebruikt worden voor de wijnproductie. Uiteraard volgt een
proeverij. Folkloristische avond.

1145 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 249 euro
Inbegrepen
lijnvluchten SN Brussels Airlines incl. luchthaventaksen, openbaar
vervoer, autocar dag 3 en boot dag 4, compensatie CO2-uitstoot, 4
overnachtingen met ontbijt in Hotel Julis**** of gelijkwaardig, 5
middagmalen, 4 avondmalen, bezoeken en toegangsgelden voor
de vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Anne
Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering,
btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Dag 5
Met de kabelbaan naar het
Petrinpark van waar u een
uniek uitzicht heeft over Praag.
Het dichtbeboste park staat vol
kastelen, tuinpaviljoens, beelden en onverwachte hoekjes.
Het opmerkelijkste bouwwerk
in het park is evenwel een 60 m
hoge namaakeiffeltoren. Bij helder weer kan u van op het uitkijkplatform tot aan het Reuzengebergte kijken. Tot slot
wandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden tot
aan het Strahovklooster. Terugvlucht naar Zaventem.

Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie plantenteelt en onderrichtte gedurende 12 jaar 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 natuurreizen naar o.a. Madeira en de Azoren waarin
wandelen en het ontdekken van de natuurpracht meer aan bod komen dan
exacte plantenkennis.
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Vlaams-Brabant
twee dagen van 8 tot 9 september 2018

Vlaams-Brabant is een verrassend groene provincie, met veel kasteeldomeinen, bossen en mooie
privétuinen. Hét streekproduct is het Brabants
witloof, maar ook andere Hagelandse streekspecialiteiten komen op het menu.
Dag 1
Samenkomst in het station
van Leuven. Per autocar naar
de tuin van Erwin Platteau in
Binkom. De parktuin straalt
een unieke sfeer van rust, stilte
en harmonie uit door de zeldzame vaste planten, struiken en
grote bomen in zachte tinten
en wisselende bladstructuren.
In het charmante, eeuwenoude

begijnhof van Diest vindt u
het Xaverius huis, het Vlaams
Centrum voor Eet- en Tafelcultuur. Topchef Felix Alen promoot er gezonde voeding, een
creatieve keuken, streekproducten en het algemene tafelgebeuren. Vandaag kookt Felix
voor u een origineel menu. Hij
is kwistig met tips en weetjes
en leidt u met plezier rond in de

Bieke Hoogeras traditioneel
Brussels grondwitloof. De volledige teelt gebeurt op het gesloten bedrijf, wat wil zeggen dat
zij aan zaadwinning doen, maar
zich vervolgens ook toespitsen
op het proces van zaad tot wortel, en tot slot van wortel tot kop.

Door met eigen soorten te werken, helpen ze met de instandhouding van de biodiversiteit.
Om deze tweedaagse af te sluiten, hebben we nog een verras
sing voor u in petto, zodat u
voldaan terug naar eigen huis
en tuin kan.

Dag 2
De Vlindertuin

Tuinen in België

Bijzondere planten
in de hoofdrol

heesters en struiken. Naast de
verzameling kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, stelt een serrecomplex
(450 m²) een verscheidenheid
van tropische en subtropische
soorten tentoon.

kruidentuin, de culinaire bib en
het keukenmuseum.
Bij tuinarchitect Wim Collet
treft u een ecologische gezinstuin aan. In deze milieuvriendelijke pluktuin, waar natuurlijke en strakke lijnen in elkaar
overlopen, staan ontdekken,
genieten en proeven centraal.
De middeleeuws geïnspireerde
moestuin, borders, begroeide
stapelmuren, leifruit en vijvers
zijn uniek. De Hortus Botani
cus Lovaniensis, beter bekend
als de Kruidtuin, is de oudste botanische tuin van België en dateert uit 1738. De eerste wetenschappelijke tuinen
waren kruidentuinen en verzamelingen van geneeskrachtige planten. Later werden
meer zuiver plantkundige tuinen ingericht. Vandaag de dag
bevindt zich hier een uitgebreide verzameling bomen,

Bezoek aan de Vlindertuin,
een sfeervolle, ecologische tuin
in het landelijke, groene Rijmenam. Beuken- en taxushagen
vormen sfeervolle tuinkamers,
die speels ingevuld worden met
vaste planten, heesters en grassen. Borders wisselen af met
schaduwhoekjes, een ecologische groentetuin, een kleine
boomgaard met kippen. Een
grote natural-look border legt
de verbinding tussen tuin en
kwekerij. Tussen Leuven en
Mechelen hebben de architec
ten Ingrid Van Vlasselaer en
Luc Boyen rond hun woning
met kantoor een bostuin aangelegd. Met behoud van de meer
waardevolle loofbomen en het
ontwerp van de woning, werden ook de grote lijnen van de
tuinstructuur uitgestippeld. De
tuin moest aan dezelfde ontwerpbeginselen als het gebouw
beantwoorden: vlakken die verspringen, volumes, ruimten die
in elkaar overlopen maar toch
afzonderlijke plekken vormen,
strak en toch gezellig, eenduidig maar allesbehalve saai, …
Al meer dan vijfendertig jaar
kweken Danny Schoevaerts en

399 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer
Toeslag eenpersoonskamer: 78 euro
Inbegrepen
vervoer per luxe autocar vanuit Leuven (geen ophaalronde), compensatie CO2-uitstoot, 1 overnachting met ontbijt in het Martin’s
Klooster Hotel in Leuven , 2 middagmalen met dranken, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding
door Marc Verachtert, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen
avondmaal dag 1, bijkomende dranken en persoonlijke uitgaven
Minimum 15, maximum 30 deelnemers

Vanuit een passie voor groen studeerde Marc Verachtert
tuin- en landschapsarchitectuur. De Japanse tuin Hasselt
(japanse-tuin.be) is een van zijn troetelkinderen. Toeval
bracht hem in de groenjournalistiek. Sinds meer dan 20 jaar
legde en legt hij de basis voor boeiende TV-tuinprogramma’s
en maakt hij reportages voor kranten en magazines over
mooie tuinen en aangename tuinbeleving. Zijn bijdragen zijn steeds
doorworteld door praktische kennis en tips die het plezier van tuinieren en
tuingenieten versterken. Marc is medeauteur van diverse tuinboeken en
freelance medewerker aan onder andere Nest, Fence / Jardins & Loisirs, Chic
Gardens en Ik Ga Bouwen / Je vais construire.

Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen
De algemene reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen zijn van toepassing.
U kunt ze raadplegen op onze website www.omniatravel.be.

Bijzondere voorwaarden Omnia NV.
BETALINGSVOORWAARDEN
Bij ondertekening van de bestelbon dient
een voorschot van 30% van de reissom
betaald te worden. Het saldo dient uiterlijk 45 dagen vóór het vertrek te worden
betaald. Indien de reiziger minder dan 1
maand voor afreis reserveert, wordt de
volledige som onmiddellijk betaald.
WIJZIGINGEN
Door de deelnemer(s):
• wijziging van data en/of bestemming:
hiervoor zijn de bepalingen van annulering van toepassing
• andere wijzigingen (schrijfwijze naam,
kamerindeling,...): indien de reisorganisator de wijziging kan uitvoeren zal
hiervoor 15 EUR per persoon aangerekend worden en/of de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
Door Omnia NV.:
• indien door de vervoerders, de hotelier of
de uitvoerder van andere diensten wijzigingen worden opgelegd aan Omnia NV.
waardoor een verandering van reisdata
noodzakelijk blijkt, verwittigt Omnia
NV. alle ingeschreven reizigers, die op

dat moment het recht hebben om de
reis kosteloos te annuleren
• ingeval er iets gewijzigd wordt aan de
verblijfsaccommodatie zorgt Omnia
NV. voor een gelijkwaardige of betere
accommodatie. Dat zal geen weerslag
hebben op de prijs, maar geeft de reiziger evenmin het recht de reis te annuleren zonder kosten
• als er zich wijzigingen voordoen aan de
diensten door omstandigheden waar
Omnia NV. geen vat op heeft, dan kan
Omnia NV. niet verantwoordelijk gesteld
worden voor de ongemakken en/of kosten die hieruit ontstaan
• wanneer de aangekondigde reisbegeleider wegens ziekte of uitzonderlijke
omstandigheden verhinderd is, heeft
Omnia NV. het recht voor vervanging te
zorgen. Uiteraard voorziet Omnia NV. in
dat geval een reisbegeleider die dezelfde
meerwaarde kan bieden aan de reis. In
dergelijke gevallen kan er geen sprake
zijn van enig recht op compensatie,
terugbetaling of kosteloze annulering
door de reiziger

ANNULERING
Door de deelnemer(s):
De reiziger kan te allen tijde annuleren.
Deze annulering brengt echter de volgende
kosten met zich mee:
• vanaf de inschrijving tot en met 57 kalenderdagen vóór afreis: 50 EUR per persoon,
vermeerderd met de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
• vanaf 56 kalenderdagen vóór afreis tot
en met 31 kalenderdagen vóór afreis:
150 EUR per persoon, vermeerderd met
de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
• vanaf 30 kalenderdagen vóór afreis tot
en met 15 kalenderdagen vóór afreis: 50
% van de reissom per persoon, met een
minimum van 200 EUR per persoon, vermeerderd met de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
• vanaf 14 kalenderdagen vóór afreis tot
en met 8 kalenderdagen vóór afreis: 75
% van de reissom per persoon met een
minimum van 200 EUR, vermeerderd met
de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten
• vanaf 7 kalenderdagen vóór afreis alsook bij het niet opdagen van de deelnemer bij het vertrek, is de volledige reissom verschuldigd
Door Omnia NV.:
• als voor een bepaalde reis het aantal
inschrijvingen onvoldoende mocht blijken, verwittigt Omnia NV. ten minste 30
dagen voor afreis de ingeschreven rei-

zigers. Alle reeds door de reiziger aan
Omnia NV. betaalde bedragen worden
in dat geval meteen terugbetaald
• als een bepaalde reis niet plaats kan
vinden ingevolge omstandigheden die
Omnia NV. niet kon voorzien op het ogenblik dat het contract ondertekend werd,
verwittigt Omnia NV. de ingeschreven
reizigers en betaalt onmiddellijk alle
door de reizigers reeds aan Omnia NV.
betaalde bedragen terug. Mochten zulke
omstandigheden zich voordoen tijdens
de reis dan treft Omnia NV. de maatregelen in het belang van de reiziger
PRIJSZETTING
Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend
volgens de gegevens gekend op 08/11/2017.
Voor de verblijven en andere diensten in
het buitenland volgens de tarieven en de
wisselkoersen die op 08/11/2017 gelden.
Het reiscontract wordt afgesloten onder
de bepalingen vervat in de ‘Algemene
Verkoopsvoorwaarden van Omnia NV, aangevuld met de gegevens uit de brochure
‘Tuinreizen 2018’. Wij vestigen speciaal uw
aandacht op de annuleringsregeling.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
De informatie die u wordt toegestuurd is
volledig kosteloos en verbindt u tot niets.
Uw adresgegevens worden behandeld volgens de geldende wettelijke voorschriften.
Ze worden enkel gebruikt voor de commerciële doeleinden van Omnia NV. en worden

in geen geval aan derde partijen doorgegeven. U hebt te allen tijde inzage van uw
adresgegevens en u kan ze steeds laten wijzigen of schrappen.
KBC REISVERZEKERING
De 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 volledige verzekeringspolis met vermelding
van alle voorwaarden is op eenvoudige
vraag verkrijgbaar.
U bent - onder bepaalde voorwaarden verzekerd tegen:

Annuleringskosten tot max. 10.000 EUR per
persoon mits een vrijstelling van:
• 50 EUR per persoon voor reizen van maximum 1.000 EUR per persoon
• 75 EUR per persoon voor reizen van meer
dan 1.000 EUR per persoon
Bagage: tot max. 1.000 EUR per persoon
en per schadegeval mits een vrijstelling
van 75 EUR
Bijstand personen: tot 50.000 EUR per persoon mits een vrijstelling van 75 EUR per
persoon.
Belangrijk: in geval van annulering moet
u Omnia NV. zo snel als mogelijk schriftelijk verwittigen.

®

GARANTIEFONDS

Aangezien bepaalde reizen zeer lang op voorhand worden gepubliceerd,
bestaat de mogelijkheid dat een voorziene hotelkeuze of een gepland bezoek
dient gewijzigd te worden. Indien dit het geval zou zijn, gebeurt dit steeds met
behoud van het reiscomfort.
Voor deze reizen is een goede fysieke conditie vereist.
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Wilt u meer weten over onze reizen?
Ons volledig aanbod, ook dat van de bedevaarten, kan u terugvinden op onze website:
omniatravel.be en via de website van Landelijke Gilden: landelijkegilden.be.
Natuurlijk bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.

Inlichtingen en inschrijvingen in de kantoren van Omnia Travel
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Leuven

Antwerpen

Brussel

Gent

Hasselt

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

Roeselare
Polenplein 17A
8800 Roeselare
Tel. 051/20.31.82
roeselare@omniatravel.be
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VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. Vergunning: A1121
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Marc Verachtert

ui t he t beste va n
Omni a Travel

facebook.com/tuinreizen

