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Paul Janssen - Verwondering doet stilstaan en genieten

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 ontwik-
kelde in zijn tuinontwerpstudio een heel eigen, ecologische visie. Hij creëert 
duurzame, natuurrijke tuinen waarbij de wensen van de eigenaars en het ver-
hogen van de biodiversiteit, seizoensbeleving en onderhoudsvriendelijkheid 
centraal staan. Bij elk tuinbezoek doet hij de deelnemers even stilstaan en 
kritisch nadenken over vormgeving, beplantingen, omgevingsfactoren, diver-
siteit 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 de Landelijke Gilden en VELT. 
Samen met zijn gezin geniet hij van een natuurrijke tuin in Kasterlee.

Paul Geerts - Een boom is meer dan er staat . Een tuin is geen ei-
land , maar een onderdeel van een groter geheel .

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 samen-
stelde, 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.

Anne Vandenborre - 
Hoe meer tuinen ik bezoek hoe meer de tuingeschiedenis mij boeit .

Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie planten-
teelt en gaf gedurende 12 jaar les in de tuinbouwschool in Mechelen. Nadien 
heeft ze als diensthoofd 15 jaar de Agra-werking van KVLV gecoördineerd en 
daarna werkte Anne bij Boerenbond. Ze begeleidde reeds verschillende tuin- 
en natuurreizen naar o.a. Madeira en de Azoren waarin het ontdekken en 
beleven van de natuurpracht meer aan bod komen dan exacte plantenkennis.

Marleen Waerzeggers - Reizen is voor mij een ideale cocktail van 
natuur, cultuur en een beetje actie , maar ook nieuwe dingen 
ontdekken en genieten .

Marleen Waerzeggers trok op haar 18de voor het eerst naar Scandinavië.  
Het reiszaadje was geplant en bleef groeien. 25 jaar lang mocht ze de wereld 
doorkruisen als reportage-regisseur voor Vlaanderen Vakantieland. Een boeiende 
job voor iemand die graag alles weet over alles. Reizen en tuinen zijn een nooit 
eindigend avontuur, hoe meer landen u bezoekt, hoe langer de todo-lijst wordt, 
hoe meer tuinen u bezoekt, hoe meer ideeën u mee naar huis neemt voor uw 
eigen tuin. Wat hebben televisie en tuinen gemeen? U kan creatief zijn met 
beelden en woorden maar ook met planten. Marleen haar eigen tuin ligt er 
niet altijd pico bello bij, maar ze werkt onder het motto: ‘in een tuin maak je 
geen fouten, je experimenteert’.  En tussen het reizen door is het haar oase van 
rust, kleur, lekkere groenten en fruit…iets waar ze ook altijd wel een beetje 
naar uitkijkt.

Dominique Vreven - Elke dag met passie voor kruiden en tuin …
NATUUR-lijk smakelijk !  

Dominique leidde 40 jaar restaurant ’t Vlierhof te Bilzen en onderscheidde 
zich destijds al door de combinatie te maken van een kruiden- moestuin met 
eigen teelt en het restaurant gebeuren onder het motto “vanuit de tuin recht-
streeks op je bord”. Als herborist is het gebruik en de teelt van kruiden en 
bijzondere gewassen zijn passie en dit op biologische wijze met volle respect 
voor de natuur. Altijd op zoek naar nieuwe kruiden, recepturen, de link tussen 
gezondheid en voeding met de allerlaatste wetenschappelijke ontdekkingen 
in het achterhoofd. Hij is tevens voorzitter van het Kruidenkenniscentrum vzw 
Herkenrode, geeft lezingen/workshops, organiseert een kruidenmarkt, leidt 
kruidengidsen op en schrijft voor tuinmagazines recepten, kruidenartikels en 
moestuinrubrieken. 

Reizen met u mee

Unieke tuinen kijken!
Omnia Travel en Landelijke Gilden nodigen jaarlijks liefhebbers van natuur, tuinen, 
bloemen, kruiden, geuren en kleuren, maar ook tuinarchitectuur en kunst uit voor 
bijzondere tuin-ontdekkingen in binnen- en buitenland.  Graag staan wij opnieuw 
garant om u in 2023 naar gevarieerde en aantrekkelijke bestemmingen te brengen.

Deze boeiende tuinreizen gebeuren in kleine groep en onder leiding van zeer deskun-
dige gidsen met een passie voor groen en een eigen specialisatie. De gemeenschap-
pelijke interesse van de deelnemers maakt de sfeer in de groep bijzonder.  En u zal 
zeker ideeën opdoen waar ook uw tuin wel bij zal varen.  

Ons aanbod staat synoniem voor genieten van al het bijzondere dat de natuur te 
bieden heeft.  Kom gerust mee KIJKEN, binnen of over de grenzen!

Jan Van Steen     Team Tuinreizen
Algemeen Directeur    
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Opstapplaats autocarreizen 2023
Zaventem, luchthaven, wachtruimte autocars

Het exacte uur van vertrek wordt uiterlijk 2 weken voor afreis 
meegedeeld, samen met uw reisdocumenten. 

Indien het reisprogramma en/of de vluchtschema’s het toelaten, 
proberen wij het vertrek vanuit de luchthaven in Zaventem niet te 
vroeg te plannen. Zo kunt u gebruik maken van het openbaar 
vervoer om tijdig op de afspraakplaats te zijn. Hetzelfde principe 
geldt ook voor de terugkeer.
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Marrakech, betoverende stad in centraal Marokko 
aan de voet van het Atlasgebergte, is een smeltkroes 
van culturen en spreekt in vele opzichten tot de ver-
beelding.  In de smalle straten van de souks is het 
leven blijven stilstaan, het Djemaa el Fna plein is het 
kloppende hart van de stad, en niet alleen de paleizen 
en moskeeën zijn belangrijke bezienswaardigheden, 
ook de tuinen van de riads en paleizen zijn een bezoek 
meer dan waard.

DAG 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem.  Rechtstreekse vlucht 
naar Marrakech. Bij aankomst transfer naar het hotel.  
Onderweg bezoek met gids aan de Menaratuin, die zijn naam 
aan de luchthaven gaf.  Het is het oudste stadspark van Marrakech 
en belangrijk voor de watervoorziening van de stad.
Check-in en kamerverdeling.

DAG 2
De tuinen van de paleizen behoren tot de mooiste van Marrakech. 
Ze liggen grotendeels rond de Medina en de Kasbah, 2 stadsdelen 
die we tijdens onze wandeling van de ene naar de andere tuin 
ook verkennen. Lunch in de Medina. Midden in de Medina ligt 
het Dar si Saïd museum, één van de belangrijkste musea van 
Marrakech met een mooie verzameling gebruiksvoorwerpen en 
een fraaie tuin. 

DAG 3
Naar Marrakech gaan en niets van de omgeving zien, zou 
jammer zijn. Daarom een uitstapje naar de Ourika Vallei waar 
u de plaatselijke flora kan bewonderen tijdens een facultatieve 
wandeling naar de Setti Fatma Watervallen. Bezoek aan het 
‘Ecomusée Berbère de l’Ourika’. 

In de bio-aromatische tuin Nectarome kan men kennis maken met 
de kruiden die verwerkt worden in farmaceutische en cosmetische 
producten die men in Marrakech in één van de vele herboristerieën 
kan vinden. Lunch in de Nectarome tuin.  Afsluiter van de dag is 
een bezoek aan een modernere tuin (Anima-garden of de privé-
tuin van parfumeur Bechaabane).

DAG 4
Start van de dag met een bezoek aan de tuin van het luxehotel 
La Mamounia. Vervolgens via de tuin van de Koutoubia-moskee 
naar het Cyberpark Arsat Moulay Abdeslam dat naast info 
over telecommunicatie en gratis sterke wifi voor iedereen, uitge-
breide informatie geeft en toont over de manier waarop water 
vanuit de Atlas naar de stad gebracht wordt en van Marrakech een 
groene stad maakt. Lunch tijdens de bezoeken in Paleis Dar Donab, 
gelegen in de souks.  Bezoek aan de recent gerenoveerde Koran-
school Merdersa Ben Youssef.  Via de souks gaat u naar de Secret 
Garden, een paradijstuin die nog maar een paar jaar geleden 
nieuw leven werd ingeblazen. 4-uurtje met Marokkaanse thee en 
zoetigheden.

DAG 5
Bezoek aan misschien wel de meest iconisch tuin van Marrakech, 
de Majorelletuin die door Franse schilder Jacques Majorelle 99 
jaar geleden werd aangelegd maar nog steeds hypermodern 
oogt. Couturier en parfumier Yves Saint Laurent, die vanaf 1980 
eigenaar was van de tuinen, zette hem open voor het publiek en 
maakte hem wereldberoemd. Na het bezoek is er nog wat tijd 
voor een facultatief bezoek aan het museum Yves Saint Laurent, 
om te shoppen,… Transfer naar de luchthaven voor terugvlucht 
naar Zaventem.

Marrakech  21 - 25 mei ‘23

Grootste stad van Marokko

1871 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 244 euro

INBEGREPEN
•Lijnvlucht met Royal Air Maroc - Brussel - Marrakech - Brussel
•Vervoer ter plaatse per luxe autocar
•4 overnachtingen met ontbijt in centraal gelegen viersterrenhotel 
•Maaltijden vanaf het avondmaal op dag 1 in lokale 
    restaurants of het hotel
•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 22 deelnemers

 Een Internationaal paspoort 
 is vereist voor Marokko.!
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Levendig & exotisch
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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 tuin-
wereld van een Joods bankier en u maakt kennis met 
de nieuwste tuinarchitectuur die op de meest onver-
wachte plekken gedijt.  Beleef Parijs op een totaal 
andere manier!

DAG 1
Samenkomst in het station van Brussel-Zuid en per Thalys naar Parijs.  
Tussen het groen van het Bois de Boulogne en vlak naast de Jardin 
de l’Acclimatation werd in oktober 2014 het museum Fondation 
Louis Vuitton geopend, in een opvallend gebouw, ontworpen 
door top architect Frank Gehry. Het gebouw werd als een boot 
met bolle zeilen, omringd door glas en water en bekleed met reus-
achtige panelen van beton en glas opgetrokken.  
Het Parc de la Bagatelle in het Bois de Boulogne werd vlak voor 
de Franse Revolutie aangelegd door Graaf d’Artois (de latere koning 
Charles X) in de toen modieuze Anglo-Chinese stijl. In de 19de 
eeuw werd het door de Britse eigenaar Sir Wallace omgevormd 
tot een romantisch Engels park. Sinds het begin van de 20ste eeuw 
is het eigendom van de stad Parijs en werden er enkele bijzondere 
collecties van o.m. irissen, waterlelies en rozen ondergebracht, en 
is er een originele moestuin aangelegd. 

DAG 2
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. 
U vindt u er o.a. 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.
De Jardin des Plantes werd aangelegd in 1626 als een koninklijke 
medicinale tuin. Vandaag is dit een mooie tuin van ongeveer 28 
hectare. Leuk om doorheen te lopen of gewoon lekker even te 
gaan zitten op één van de bankjes. Er zijn paden omgeven door 
bomen en mooie, goed onderhouden bloemperken. De planten-
collectie bevat ruim 10.000 plantensoorten.
De Grote Moskee van Parijs werd in de jaren 1920 gebouwd 
als eerbetoon aan de 70 000 moslim soldaten die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog hun leven voor Frankrijk opgeofferd hadden. 
De geheel in Spaans-Moorse stijl opgetrokken moskee heeft een 
schitterende patio omringd door sierlijke bogen, geïnspireerd op 
het Alhambra van Granada. Eén van de populairste parken van 
de Lichtstad is de Jardin du Luxembourg, oorspronkelijk de tuin 
van van het Palais du Luxembourg dat gebouwd werd voor Maria 
de Médici, weduwe van Hendrik IV. In het park treft u vele stand-
beelden van belangrijke figuren uit de Franse geschiedenis. Het 
park is eigendom van de Senaat (de Franse Eerste Kamer), die zijn 
zetel heeft in het Palais.

DAG 3
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 Jardin du Carrousel en 
het park van de Tuileries tot aan de Place de la Concorde. 
Namiddag wandeling langs de kades van de Seine. Een 2,3 
kilometer lang stuk kade is 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 trap direct naast het Musée d’Orsay. Vervolgens 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 4
Een bijzonder park is de Promenade Plantée, een hedendaags 
stukje groen aangelegd op een voormalige spoorwegbedding.  
Wandeling tot aan de Place de la Bastille. In de 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 Vosges, 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 Nationales, 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.  
Tussen Les Halles en de Bourse du Commerce werd een nieuw 
park gecreëerd: Jardin Nelson Mandela.  Het is een groene 
plek om te genieten, tot rust te komen met een fantastisch uitzicht.
Terug per Thalys naar Brussel Zuid.

Parijs  24 - 27 mei ‘23

Buiten de platgetreden paden

1070 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 365 euro

INBEGREPEN 
•TGV/Thalys-treinticket
•Metro-ticket Parijs
•3 overnachtingen met ontbijt in het Mercure 
    Paris Bastille Saint Antoine**** 
•1 avondmaal in lokaal restaurant
•Bezoeken aan vermelde tuinen en eventuele toegangsgelden
•Deskundige reisbegeleiding door Paul Geerts
•KBC reis- en annuleringsverzekering
•BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen
 
NIET INBEGREPEN 
•Overige middagmalen en avondmalen
•Dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers
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De groene parels van Parijs
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In een streek tussen Bath, Oxford en Stratford-upon-
Avon ligt een aantrekkelijk landschap, één van de 
mooiste van Engeland: The Cotswolds. Het gebied 
toont het beste van het Engelse platteland: een zacht 
glooiend heuvelachtig landschap, verdeeld door ha-
gen en stenen muurtjes. We vinden er de mooiste 
tuinen van Engeland zoals de klassiekers Hidcote 
Manor en Kiftsgate Court. In de Cotswolds vormt het 
schilderachtig landschap alleen al een reden om hier 
op tuinreis te gaan. 

DAG 1
Samenkomst in Zaventem voor de aanvang per autocar richting 
Cotswolds. Doorreis naar Calais voor overtocht per shuttle naar 
Folkestone. Na aankomst reizen we richting Oxford. Namiddag, 
bezoek aan Blenheim Palace ten noorden van Oxford. Dit is de 
geboorteplaats van Sir Winston Churchill. Het paleis en het park 
kwamen in het begin van de 18e eeuw tot stand in opdracht van 
de eerste Hertog van Marlborough. De glooiende landschapstuin 
met grote meren is één van de meest spectaculaire tuinen van 
Engeland. Verder naar het Holiday Inn hotel te Oxford, onze uit-
valsbasis tijdens deze reis. 

DAG 2
Ontbijt in het hotel. Hierna brengen we een bezoek aan een van 
de belangrijkste kastelen van de regio, Sudeley Castle, met zijn 
prachtige tuin en park. Het kasteel is zo gebouwd dat het een 
geheel vormt met het landschap. Aan het uitzicht is haast niets 
veranderd sinds Cromwells leger het kasteel bestormde tijdens 
een van de bloedigste oorlogen uit de Engelse geschiedenis. Vrij 
middagmaal. Vervolgens transfer naar Miserden Park Gardens. 
Miserden is een door een familie beheerd landgoed met uitzicht 
op de Golden Valley in een gebied van uitzonderlijke natuurlijke 
schoonheid in de Cotswolds. Het landgoed omvat 850 hectare 
bos, landbouwgrond en tuinen die een toevluchtsoord zijn voor 
wilde dieren en een rustige ontsnapping voor bezoekers. Terugreis 
naar het hotel. Avondmaal in het hotel.

DAG 3
Ontbijt in het hotel. In de voormiddag transfer naar Hidcote 
Manor Garden, waar we een bezoek brengen aan één van de 
meest geprezen tuinen van Engeland. Hier werd in het begin van 
deze eeuw voor het eerst het ‘tuinkamer’-idee geïntroduceerd. 
Ook vandaag nog is de tuin zeer actueel, met unieke planten-

combinaties en spectaculair snoeiwerk. Vrij middagmaal in Chipping 
Campden. ‘s Namiddags bezoek aan Kiftsgate Court Garden. 
Deze tuin werd aangelegd rond 1920 en bevat een groot aantal 
zeldzame planten. Daarna is er nog wat vrije tijd om aan shopping 
te doen in Broadway, één van de bekendste en mooiste dorpjes 
in de Cotswolds. Vervolgens terugreis naar het hotel. Avondmaal 
in het hotel.

DAG 4
Ontbijt in het hotel. ‘s Morgens rijden we naar de Highgrove 
Gardens Tetbury (onder voorbehoud). De highgrove gardens 
maken deel uit van de privé residentie van The King Charles III en 
The Queen Consort. Ontdek de opvallende ontwikkeling van de 
tuinen en de belangrijkste duurzame principes die de afgelopen 
38 jaar zijn ingevoerd. Vrij middagmaal. ‘s Namiddags transfer 
naar Bibury waar we een bezoek brengen aan een forelkwekerij. 
Bibury forellenkwekerij is een van de oudste en zeker meest aan-
trekkelijke forellenkwekerijen van Groot-Brittannië. Opgericht in 
1902, door de beroemde naturalist Arthur Severn, om de lokale 
rivieren en beken te voorzien van de inheemse bruine forel. 
Het beslaat nu 15 hectare in een van de mooiste valleien in de 
Cotswolds, de Coln Valley. Het kristalheldere water van de Bibury 
Spring levert het essentiële zuivere water dat nodig is om de broe-
derij te laten draaien, die jaarlijks tot 6 miljoen forel eicellen voort-
brengt. Hierna terugreis naar het hotel. Avondmaal in het hotel.  

DAG 5
Ontbijt in het hotel. Bezoek aan het historische hart van Oxford. 
Een wandeling leidt langs verschillende ‘colleges’ met mooie tuinen 
tot aan de Oxford Botanic Garden, de oudste botanische tuin 
van Engeland. Na het vrije middagmaal reizen we verder naar 
Folkestone waar we terug sporen naar Calais en doorrijden naar 
België. 

De Cotswolds  31mei - 4 juni ‘23

Vanuit de historische stad Oxford

1290 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 320 euro

INBEGREPEN 
•Vervoer per luxe autocar
•Kanaalovertocht per shuttle
•Compensatie CO2-uitstoot van uw busreis
•4 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in Hotel Holiday 
    Inn Oxford
•Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
•Deskundige reisbegeleiding door Paul Janssen
•Fooi chauffeur
•KBC reis- en annuleringsverzekering
•BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

NIET INBEGREPEN 
•Middagmalen
•Dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Een idyllisch stukje 
Engeland !

8

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock

© Shutterstock © Shutterstock



10

Finis Terrae, het einde van de wereld… het klinkt on-
heilspellend, maar het is een stukje paradijs op aarde.  
Le Finistère, de minst toeristische regio van Bretagne, 
heeft zoveel te bieden: pittoreske dorpjes, de ruige 
Atlantische oceaan, een religieus erfgoed om Amen 
tegen te zeggen, delicatessen uit de zee en vanop 
het land,… en natuurlijk ook tuinen. Dankzij de golf-
stroom vind je hier planten van over de hele wereld.

DAG 1
Vertrek per autocar naar Roscoff met onderweg halte voor lunch 
en tuinbezoek.

DAG 2
De Jardin Exotique et Botanique de Roscoff werd in 1986 
aangelegd door twee gepassioneerde tuiniers en kijkt uit over de 
baai van Morlaix. U vindt er een grote collectie van subtropische 
planten uit het zuidelijke halfrond. Met de boot naar Île de Batz. 
Lunch. Ook de Jardin George Delaselle is aangelegd door 
iemand met een passie voor exotische planten. In 1897 koos 
George Delaselle, een Parijse verzekeringsagent, dit plekje uit op 
het Ile de Batz om zijn plantencollectie onder te brengen. Dankzij 
de Golfstroom voelen planten vanuit de hele wereld zich hier thuis.
Na een korte wandeling op het eiland neemt u de boot terug naar 
Roscoff.

DAG 3
Langs Bretoense wegen komt men heel veel religieus erfgoed tegen: 
kerken, kapelletjes… maar uniek zijn de ommuurde parochies 
(les Enclos paroissiaux). Versierde kruisbeelden, kapellen met 
gebeeldhouwde triomfbogen, een ossuarium, een kruisweg,… dit 
ommuurde geheel straalde niet alleen de welvaart en de vroom-
heid van de streek uit, maar verbond ook de wereld van de 
levenden met het hemelse rijk. Versteende figuren spelen met veel 
expressie religieuze scènes na, lang voor wij een 3D-bril hadden.
Lunch. Het indrukwekkende Chateau de Kerjean, in renaissan-
cestijl, werd in 1570 gebouwd en was zo mooi en groot dat het 
zelfs de aandacht van Louis XIII wist te vangen. Bezoek aan het 
bijhorende park van 19 ha, met vrolijke borders, fonteinen maar 
ook een 17de eeuwse geometrische tuin.
Wat is er heerlijker dan een dag afsluiten aan zee? De Côte des 
Sables bestaat uit zandstranden, duinen en grillig gevormde rotsen. 
En wie nog meer wil dan een terrasje met zicht op zee kan ook 
een nog een stukje wandelen langs de GR34, de bekende Sentier 
des Douaniers. In het stadje zelf is er een 16de eeuwse overdekte 
markthal met een mooi gebinte en wacht een streekspecialiteit: de 
Far Breton.

DAG 4
Vandaag verlaat u Roscoff en gaat de trip richting het schiereiland 
Crozon. U ontdekt het andere stuk Finistère: het land van de bossen, 
de legendes, de dolmen en de ‘bergen’. Lunch in Sizun.
De tuin van Daoulas met Middeleeuwse geneeskundige planten 
ligt in het hart van een 12de eeuwse abdij.  
Boomgaarden vol appelbomen, het is maar één van de cliché-
beelden van dit stukje Frankrijk en dus is het leuk om een echte 
cidrerie te bezoeken: Cidrerie Rozavern in Telgruc sur Mer (Crozon), 
met degustatie uiteraard.

DAG 5
U maakt een wandeling van het Pointe du Van naar Pointe du 
Raz (6km, 1u30min). De Pointe du Raz is het einde van de wereld, 
de hoge kliffen worden hier geteisterd door het ruige water van de 
Atlantische Oceaan. Tijdens de wandeling, van de ene kaap naar 
de andere, ziet u de woeste golven beuken, de vuurtorens en de 
vogels die hier hun habitat gevonden hebben.
Vervolgens doorreis naar Douarnenez dat volgens de legende 
geboren is uit de verdwenen stad Ys. De stad verwierf in de 19de 
eeuw grote rijkdom dankzij de sardines vangst. De kades met 
kleurrijke gevels van toen zijn nu ingepalmd door terrasjes. 
Vrije lunch. ‘Un Jardin a Landrevarzec’ is een siertuin boven het 
Steir-dal gelegen met een adembenemend uitzicht. Het is een tuin 
die uitnodigt tot rust en ontspanning, met bloemenborders, beekjes 
en vijvers, een Japanse tuin en zeldzame planten.

DAG 6
Het Domaine de Boutiguery kijkt uit over de rivier de Odet.  
Een kunstenaar met een passie voor bloemen en schilderkunst 
begon 40 jaar geleden aan deze tuin, ondertussen heeft zijn 
dochter, een tuinarchitecte, het werk overgenomen.
Pont Abbé is volgens de Franse schrijver De Maupassant de meest 
Bretoense van alle Bretoense steden.  De brug is ook speciaal, er 
staan woonhuizen op. Lunch. In de Engelse parktuin, Parc bota-
nique de Cornouaille, vindt u meer dan 3500 soorten planten en 
bloemen. Dankzij de natuurlijke zuurtegraad van de grond doen 
rhododendron, camelias, magnolias, esdoorns en hydrangeas het 
hier uitstekend. Het lager gelegen stuk van de tuin is ideaal voor 
een watertuin met waterlelies, lotussen en gunnera’s.

DAG 7
Vakwerkhuizen, bruggetjes over de Odet,… de geschiedenis van 
de stad Quimper begon bij de Romeinen. De Middeleeuwen 
bepaalden het uitzicht met de bouw van de kathedraal en sinds 
2003 heeft Quimper de Grand Prix National du Fleurissement, 
een waardering voor de kwaliteit van het groen in de stad. 
Enkele tuinen die kunnen bezocht worden: Jardin de la Retraite, 
de Jardin de Locmaria en de Jardin du Theatre Max Jacob.
Uw ontdekkingstocht eindigt in Concarneau, een Ville Close. 
De ommuurde stad ligt op een eiland in de haven en is één van 
de meest bezocht plekjes van Bretagne. Maar naast toerisme is 
ook de visserij hier nog een belangrijke industrie en dat kan men 
proeven in de vele visrestaurants.Vertrek naar Chartres.
Overnachting.

DAG 8
Bezoek aan het kasteel van Maintenon met tuinen die heraan-
gelegd werden volgens de plannen van Le Nôtre, in echte Franse 
stijl, en in opdracht van Lodewijk XVI. U vindt hier stamrozen, 
duizenden tulpen, vlijtige liesjes en blauwe salie. Terugreis naar 
België.

Bretagne  4 - 11 juni ‘23

Langs de tuinen van de Finistère

1741 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 655 euro

INBEGREPEN 
•Vervoer per luxe autocar
•Compensatie CO2-uitstoot van uw busreis
•3 overnachtingen met ontbijt in het Mercure Roscoff Bord de 
    Mer hotel
•3 overnachtingen met ontbijt in de Manoir de Kerhuel 
•1 overnachting met ontbijt in het Mercure Chartres Cathédrale  
    Hotel
•3 avondmalen in het hotel of lokale restaurants
•Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
•Deskundige reisbegeleiding door Marleen Waerzeggers
•Fooi chauffeur
•KBC reis- en annuleringsverzekering
•BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

NIET INBEGREPEN 
•Overige maaltijden
•Dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 20 deelnemers

Een paradijs 
aan het einde 
van de wereld
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Dublin  13 - 16 juli ‘23

Tuinen in en rond Dublin en Wicklow

1515 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 460 euro

INBEGREPEN 
•Lijnvlucht Aer Lingus : Brussel - Dublin - Brussel
•Vervoer per luxe autocar
•3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal dag 1 en dag 3    
    in het Grand Canal Hotel 
•middagmalen dag 1, 2 en 3 
•Ierse avond met avondmaal en dans dag 2
•toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 
•deskundige reisbegeleiding door Anne Vandenborre 
•fooi chauffeur
•KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en 
    bijdrage Garantiefonds Reizen

 
NIET INBEGREPEN 
•Middagmaal dag 4
•Dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Dublin is een stad op mensenmaat, zonder hoog-
bouw maar met veel groen, gezellige winkelstraten 
en sympathieke pubs. De natuur is hier nooit ver weg 
en de tuinen die we bezoeken liggen dan ook meestal 
in een mooie omgeving.  Uiteraard proeven we ook 
van de Ierse folklore.

DAG 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem. Lijnvlucht Aer Lingus 
naar Dublin. Verkenning van de belangrijkste bezienswaardigheden 
van de stad.  Bezoek aan het Phoenix Park, dat met een 
oppervlakte van 6,9 km² een van de grootste stadsparken 
van Europa is. In dit Park maakt u kennis met de People’s 
Gardens, die tussen 1840 en 1864 werden aangelegd om de 
schoonheid van de Victoriaanse tuinkunst in de kijker te zetten en 
met de ‘Victorian Walled Kitchen Garden’, een ommuurde moes-
tuin die eveneens is aangelegd volgens de beste Victoriaanse 
tradities. Bezoek ook aan het Trinity College, de prestigieuze 
universiteit van Dublin waar u het beroemde Book of Kells kan 
bewonderen. 

DAG 2
Dwars door de Wicklow Mountains gaat de rit door spectaculaire 
berglandschappen naar Glendalough dat bekend is door de 
ruïnes van het klooster dat hier in de zesde eeuw door St. Kevin 
gesticht werd en dat een van de voornaamste studiecentra van het 
vroegchristelijke Ierland werd. De Round Tower en de Keltische 
kruisen dragen hun steentje bij tot de mysterieuze sfeer.  
Daarna verder door naar het zuiden.  U verlaat de Wicklow 
Mountains voor een bezoek aan Avoca Mill waarvan gezegd 
wordt dat het de oudste nog werkende weverij van Ierland zou 
zijn en waar u ziet hoe uit de zuiverste Ierse schapenwol de fijnste 
plaids en sjaals geweven worden volgens het procedé dat al in 
de 18e eeuw gebruikt werd. U sluit de dag af in Mount Usher 
Garden in Ashford dat een voorbeeld is van een zogenaamde 
Robinsonian-tuin. Een weelde aan bloemen, struiken en bomen 
uit alle delen van de wereld zijn er in informele harmonie met de 
bos- en schaduwplanten. De dag wordt afgerond met een Ierse 
folklore-avond.

DAG 3
Vandaag blijft u in de buurt van Dublin.  In de ochtend bezoek 
aan Glasnevin, de Nationale Botanische Tuinen.  Hier vindt u 
meer dan 15.000 verschillende planten in de prachtige gerestau-
reerde serres, in de zintuigentuin, de Systemische tuin, de rotstuin, 
de  rozentuin, … Na het middagmaal staat de Garden of Remem-
brance op het programma en een bezoek aan een privé tuin.

DAG 4
Iets buiten Dublin ligt het Powerscourt Estate, vooral beroemd 
vanwege haar schitterende tuinen die door National Geographic 
niet voor niets tot de mooiste ter wereld bestempeld worden! 
Er is een Japanse tuin, een grot, een Italiaanse tuin, een ‘Pepperpot 
Tower’, fraaie borders en verder ruisende bossen, prachtige beeld-
houwwerken en de mooiste terrassen met de Wicklow Mountains 
als natuurlijke, panoramische achtergrond. 6 km vanaf het land-
huis ligt midden in de bossen Powerscourt Waterfall, met een 
hoogte van 121m de hoogste waterval van Ierland. Terugvlucht 
naar Zaventem.
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DAG 1
Vertrek richting de Molenhoek voor een bezoek aan Jardin De 
Louise. De tuin van 4800 m² is onderverdeeld in tuinkamers op 
kleur, een verzonken oosterse tuin, een moestuin en een hoogstam 
boomgaard met schapen en kippen. Diverse vijvers en beelden 
versterken het bijzondere karakter van de tuinen. Lunch buffet.
Doorreis naar het Hof Grondig Geniethen, waar de ontwerpster 
en eigenaresse van de tuin, Nitha Annink, steeds verrassende 
combinaties van bijzondere vaste planten, eenjarigen, bollen en 
rozen verwezenlijkt. Het tuinontwerp is gebaseerd op haar wens 
om de tuin een landelijke uitstraling te geven die past bij het om-
ringende landschap. 

DAG 2
Bezoek aan de privétuin van Jelle Grintjes, die sinds 2022 een 
4000 m² grote proeftuin heeft gecreëerd om zo naar hartelust te 
experimenteren hoe een plant groeit en bloeit. De showtuin Herwen 
is Jelle zijn achtertuin die bestaat uit ruim 15.000 vaste planten en 
50.000 bloembollen in de meest natuurlijke of juist knallende com-
binaties. Naast het creëren van zijn eigen showtuin kan u er ook 
terecht om samen een tuinplan uit te werken voor uw eigen tuin. 
Doorreis naar de kwekerij, tuin en theeschenkerij de Boschhoeve. 
Te midden van weidse landbouwakkers en enorme loofbomen ligt 
achter de oude boerderij een grote gevarieerde boerderijtuin met 
kleurrijke zomer-en herfst borders, schaduwlaantje en boomgaard 
met voorjaarsbollen. In het zomerseizoen openen ze hun prach-
tige pluktuin voor het publiek. De grote landbouwschuur herbergt 
de tuinwinkel, theeschenkerij en brocante afdeling. 

DAG 3
Het hof te Ruurlo vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum.  
De oppervlakte van 1100 m² grond wordt onderverdeeld door 
muurtjes en hagen, wat de nodige verrassingen oplevert. 
De afwisselende beplanting is in cottagestijl op een aantrekkelijke 
en boeiende manier toegepast en zorgt voor een fraai geheel.
Zelf noemt de eigenares het een cottage-achtige tuin waar heel 
veel mag en kan, en de planten de meeste rechten hebben. 
Vervolgens doorreis naar het hof van de Valk, in Ruurlo. 
Daar genieten we van een echte Achterhoekse lunch. Hierna 
brengen we een bezoek aan de tuin zelf. Door de grootte van de 
vele borders zijn er heel veel grassen toegepast, waardoor de tuin 
tot ver in de herfst nog prachtig is. Het is een wandeltuin geworden 
met open verbinding naar het mooie coulissen landschap van de 
Achterhoek. 

DAG 4
Bezoek aan de Rosenhaege living garden, waar tuinontwerpster 
Willy Grijsen deze tuinen heeft aangelegd om mensen een idee 
te geven over hoe zij tuinen ontwerpt en aanlegt. De tuinen 
van Rosenhaege bestaan uit meerdere voorbeeldtuinen in diver-
se stijlen, zoals de klassieke cottage tuin, de zuidelijke tuin, de 
moderne tuin met groen blijvende elementen, de Designers Tuin 
met Land Art en de zuidelijke lavendel heuvel met cipressen. Tot 
slot is er het nieuwe natuurgebied dat in 2009 gerealiseerd is. 
Vanaf volgend jaar presenteert Rosenhaege in samenwerking met 
een vaste plantenkweker de zogenaamde ‘Easy Prairie Gardens’. 
Vorm en structuur zijn belangrijke factoren in de ontwerpen.
Geniet ‘s middags van een plaatselijke lunch in de Rosenhae-
ge living gardens. Doorreis naar het landgoed de Wiersse. 
Ingebed in het Achterhoekse coulissenlandschap bevinden zich 
de betoverende tuinen van Landgoed de Wiersse. Hier ervaart de 
bezoeker tuinkunst zoals in Engeland, Frankrijk of Italië te vinden 
is, maar in dit geval direct verbonden met het omliggend land-
schap. De tuinen kenmerken zich door afwisseling van weidse 
uitzichten en romantische formaliteit. Het landgoed wordt sinds 
1678 bewoond en beheerd door de familie, wat voor een zeld-
zame continuïteit heeft gezorgd. Na het bezoek, terugreis naar 
Zaventem. 

DAG 1
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem.
Vertrek naar het Kasteel van Gaasbeek voor bezoek aan het 
park en de museumtuin. Het Kasteel ligt middenin een uitgestrekt 
park dat reeds in de zeventiende eeuw werd aangelegd. Indruk-
wekkende dreven en kleine wandelpaden wisselen elkaar af. 
Met kennis en passie bouwde Natuur en Bos een tuin van topniveau 
uit, naar voorbeeld van kasteeltuinen uit de 18de en 19de eeuw. 
Een sterk staaltje van levend cultureel erfgoed. De reisleider geeft 
toelichting bij deze schitterende tuin van Eden met o.a. de fruitbe-
waarplaats -oud-model en de bijenkasten.
De voormalige ommuurde moestuin van Meise, achter de 
Oranjerie, werd oorspronkelijk rond 1818 aangelegd. Meer dan 
honderd jaar lang leverde hij groenten, snijbloemen en kruiden 
voor de adellijke familie die hier woonde. Sinds 2021 is hij 
opnieuw ingericht als Culinaire Tuin. Een deel van de tuin is 
gewijd aan de Vlaamse eetcultuur: waarom we het land van bier 
en frietjes geworden zijn, of hoe witloof en spruitjes van hieruit de 
wereld veroverden. Lunch ter plaatse.
Wim Maes bouwt sinds maart 2014 één van de mooiste en rijkste 
culinaire plantencollecties ter wereld uit in de nieuwe educatieve 
culinaire tuinen in het wandel -en kasteelpark Vordenstein te 
Schoten.  Wim heeft  een jarenlange ervaring met het werken en 
kweken van kruiden en bijzondere groenten in keuken en tuin en 
vond dan ook sterren- en topchefs zoals Peter Goossens, Sergio 
Herman, Wouter Keersmaekers, Roger Van Damme en Viki Geunes 
bereid zich achter dit project te scharen en enthousiast het gastro-
nomisch peterschap voor zich op te nemen.
Gemeentelijk domein Schildehof is een historisch parklandschap 
(46 ha) met als blikvanger de Dodoenstuin, een reconstructie 
van een 16de-eeuwse renaissancetuin. De verzameling bevat 
ca. 400 kruiden die de befaamde botanicus Rembert Dodoens 
vermeldde in zijn ‘Cruydeboeck’.  U vindt er ook keuken-, cosme-
tica- en textiel kruiden.

DAG 2
Bezoek aan een saffraanboerderij in Morkhoven. 
Het saffraan-verhaal van Marc en Linda ontstond in 2012, in het 
noorden van Bretagne. Ze waren gefascineerd en  werden 
geprikkeld: ‘hoe zou saffraan het doen op Kempense zand-
grond?’ ‘Gewoon doen en dan zien we wat de oogst zegt’, was 
hun motto en de eerste oogst (2012) was direct al een succes te 
noemen. In 2013 is de eerste Vlaamse saffraanboerderij een feit. 
‘Belgische Saffraan’ wordt boven de doopvont gehouden. 
De eerste chefs die hun saffraan als ‘top’ bestempelden, waren 
Seppe Nobels en Wouter Keersmaeckers. Zij zijn na al die jaren 
nog steeds fervente fans, naast menige andere topchefs, chocola-
tiers, bakkers, patissiers ea talenten. 

Hof aan de Buxusbeemden is een verrassend mooie eigen-
tijdse tuin van tuinarchitect Francis Denayer in Herentals. Rond 
een gerestaureerde boerderij creëerde deze meester hovenier een 
enig mooie tuin. Hij werd in zijn werk beïnvloed door beroemde 
tuinkunstenaars als Christopher Lloyd (Great Dixter), Vita Sackville-West 
(Sissinghurst), onze eigenste Jacques Wirtz, e.a. U vindt hier ook 
een ecologische groetentuin met bijzondere groentevariëteiten, lei-
fruit en kruiden.  Een weelderige bloemenweide maakt een zachte 
overgang naar het landschap.
Sanguisorba is een kleinschalige kwekerij en eigenaar Bart Belmans 
is gespecialiseerd in het kweken van kruiden, wilde planten en 
vergeten groenten. Zijn opzet bestaat erin om historische gewassen 
terug onder de mensen te brengen, daar deze een schat aan 
voedings- en medicinale stoffen bevatten. Tevens is hij steeds op 
zoek naar nieuwe gewassen en methodes om minder commerciële 
planten, die elders moeilijk te vinden zijn, toch te kweken en te 
verkopen. Rondleiding en uitleg op de kwekerij door Bart Belmans 
gevolgd door enkele lepelhapjes en een botanische lunch met 
chef Marcus Verret. 
Bezoek aan de Vlindertuin, een oase van rust in het landelijke en 
bosrijke Rijmenam bij Mechelen. Planten met een natuurlijke uit-
straling, vaak nectar- of pollenplanten voor onze bijen en vlinders, 
vormen de basiscollectie van ‘De Vlindertuin’.  U vindt hier ook 
een hedendaagse kwekerij met een zorgvuldig samengesteld 
assortiment planten.  

Achterhoek  24 - 27 augustus ‘23

Het beste van de provincie Gelderland

Een afwisselend landschap van weilanden, glooien-
de heuvels, kabbelende beekjes, bossen, kastelen en 
pittoreske dorpen, de Achterhoek heeft het allemaal. 
Dankzij de vruchtbare bodem zijn hier prachtige tui-
nen ontstaan, variërend van Engelse parktuinen tot 
watertuinen en baroktuinen.

980 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer:  175 euro

INBEGREPEN
•Vervoer per luxe autocar
•Compensatie CO2-uitstoot van uw busreis
•3 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in een viersterrenhotel
•Middagmalen op dag 1, 3 en 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 maaltijden
•Dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Kruidenreis België  
2 - 3 september ‘23

Kruiden en tuinen in eigen land

Welkom in de wereld van de passionele herboristen, 
ecologische tuiniers en creatieve koks.  U ontdekt een 
wereld van aroma’s, geuren, kleuren en smaken in 
zowel historische als hedendaagse kruiden- en moes-
tuinen.

630 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 50 euro

INBEGREPEN 
•Vervoer per luxe autocar
•Compensatie CO2-uitstoot van uw busreis
•1 overnachting met ontbijt en avondmaal in het BW Hotel Aldhem  
    in Grobbendonk
•2 middagmalen
•Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
•Deskundige reisbegeleiding door Dominique Vreven
•Fooi chauffeur
•KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en 
    bijdrage Garantiefonds Reizen

NIET INBEGREPEN 
•Dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Misschien wel de 
mooiste regio van 
Nederland

Laat uw zintuigen 
prikkelen
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Milaan  26 - 29 september ‘23

Grandiose stad

1335 euro/persoon
Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 195 euro

INBEGREPEN 
•Lijnvluchten SN Brussels Airlines: 
    Brussel - Milaan Linate - Milaan Malpensa - Brussel 
    incl. luchthaventaksen
•Vervoer ter plaatse per luxe-autocar dag 1 en 4
•Vervoer per metro dag 2 en 3
•3 overnachtingen met ontbijt in Windsor hotel****
•Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
•Middagmalen dag 1, 3 en 4 inclusief water en koffie
•Deskundige reisbegeleiding door Paul Geerts
•Fooi chauffeur
•KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage     
    Garantiefonds Reizen

NIET INBEGREPEN 
•Middagmaal dag 2 en avondmalen
•Dranken en persoonlijke uitgaven

VLUCHTUREN
•26/09 : Brussel 09.50 u -11.20 u Milaan Linate
•29/09 : Milaan Malpensa 21.45 u - 23.15 u Brussel

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Wie “Milaan” zegt, denkt in de eerste plaats aan de 
monumentale Duomo kerk en het Scala.  Daarnaast 
is Milaan ook en vooral gekend als mode- en design 
hoofdstad.  Maar Milaan heeft zoveel meer te bieden 
: historische, maar ook moderne architectuur, groene 
plekken, mooie villa’s met kleurrijke tuinen en gezelli-
ge wijken om in rond te dwalen en vernieuwde stads-
bakens die de stad een andere aanblik geven. 

DAG 1
Rechtstreekse vlucht naar Milaan. Bij aankomst transfer naar de 
Prada-Foundation, een museum voor moderne kunst, gevestigd 
in een oude distilleerderij, door de nederlandse architect Rem 
Koolhaas omgetoverd tot een expositieruimte. U vindt hier werken 
van grote namen als Jeff Koons, Damien Hirst en Roy Lichten-
stein.  Middagmaal. Vervolgens bezoek aan het kerkje Santa 
Maria Annunciata in Chiesa Rossa, door Dan Flavin in 1996 
heropgebouwd.  De permanente lichtinstallatie werd gefinan-
cierd door Fondazione Prada en gebeurde in samenwerking met 
het Dia Center New York en Dan Flavin Estate.

DAG 2
De Villa Necchi was meer dan een halve eeuw de thuishaven van 
de steenrijke jetset zussen Nedda en Gigina Necchi. Nadat de 
bewoners in 2001 waren overleden, werd de villa nagelaten aan 
FAI, een stichting ter behoud van cultureel erfgoed. De stichting 
heeft het interieur opgesierd met twee kunstcollecties. Bewonder 
de prachtige tuin.
De indrukwekkende Duomo kathedraal is een van de grootste 
Rooms-katholieke kerken ter wereld. De bouw ervan ging reeds 
van start in de 14de eeuw, maar de werken werden pas voltooid 
in de 19de eeuw. Nabij het Duomo-plein bevindt zich het Museo 
del Novecento. Het in december 2010 geopende museum 
bezit een van de grootste collecties in Italië.  De Galleria Vittorio 
Emanuele II is een historische winkelgalerij, volledig overdekt met 
glazen koepels. Hier moet u absoluut een keertje doorwandelen. 
Vervolg van de wandeling langs de Scala, de San Fedele kerk 
en de San Bernardino alle Ossa kerk.
Bezoek aan Pinacoteca Ambrosiana waar u de Biblioteca Am-
brosiana, de spectaculaire bibliotheek van kardinaal Federico 
Borromeo vindt. Zeker 30.000 handschriften van zijn makelij zijn 
tot vandaag de dag bewaard gebleven evenals literaire werken 
zoals een geïllustreerde Ilias uit de 5de eeuw, een vroege La di-
vina commedia van Dante en de Codex Atlanticus van Leonardo 
da Vinci. Vervolgens ziet u de Santa Maria presso San Satiro 
kerk, een van de prachtigste renaissance-gebouwen in Milaan.  

Aan het Piazza Sant’Ambrogio ligt de gelijknamige kerk, die 
voor de Milanezen eigenlijk nog belangrijker is dan de Duomo, 
aangezien de kerk is gewijd aan de patroonheilige van de stad.  
De Santa Maria delle Grazie kerk, met bijbehorend klooster, uit 
1492, is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 
De kerk dankt deze status aan het fresco van Leonardo da Vinci, 
“Het Laatste Avondmaal”, dat zich in de refter van het bij de kerk 
behorende klooster bevindt. Vlakbij ligt de mooie tuin, La Vigna 
de Leonardo, met daarin een kleine wijngaard, een geschenk 
voor het schilderen van het Laatste Avondmaal.

DAG 3
Wandeling naar het Parco Sempione, een van de groene longen 
van de stad. Het Castello Sforzesco, een imposant fort, heeft zijn 
oorsprong halverwege de 14e eeuw toen de familie Visconti op 
deze plaats een fort bouwde. Een eeuw later werd het volledig 
verbouwd door de vierde hertog van Milaan, Francesco Sforza, 
een van de meest verlichte hertogen van Milaan. In het Musei 
del Castello ziet u de Rondanini Pietà, het laatste en onvoltooide 
werk van Michelangelo, die dit werk maakte toen hij 90 jaar was.
Wandeling door de kunstenaarswijk Brera met ondermeer 
bezoek aan de botanische tuin en de binnenplaats van het Brera 
Museum. Middagmaal in het Babitonga café van de Feltrinelli 
foundation. Vervolgens wandelt u verder via de Corso Como 
naar de Porta Nuova.  Met de metro bereikt u het indrukwekkende 
stadsvernieuwingsproject Citylife, dat een gebied van ruim drie-
honderdduizend vierkante meter omvat, waarvan meer dan de 
helft als stadspark ingericht is.  Het is een fraai staaltje van archi-
tectuur. Aan de zuidkant staan de wooncomplexen Hadid Resi-
dences (ontworpen door Zaha Hadid) en de Libeskind Residences 
(ontworpen door Daniel Liebeskind).
 
DAG 4
Bezoek aan het private museum van Giorgio Armani, gevestigd 
in voormalige graansilo’s, prachtig verbouwd door de Japanse 
architect Tadao Ando. Tweede bezoek van de dag is aan het 
Mudec, het museum voor Etnische kunst, ontworpen door de 
Britse architect David Chipperfield. Rondom de kanalen Navig-
lio Grande en Naviglio Pavese is de sfeer erg gezellig met vele 
terrasjes en restaurants. Middagmaal. Vertrek naar Varese voor 
bezoek aan de Villa Menafoglio Litta Panza, een schitterend 
ingerichte 18de-eeuwse villa met een prachtige tuin. De villa bezit 
een van de meest belangrijke private collecties hedendaagse kunst 
ter wereld. Doorreis naar de luchthaven Milaan Malpensa voor 
terugvlucht naar Zaventem.
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Uw privacy, onze zorg …: 
Gegevensbescherming (GDPR)

Omnia Travel verbindt zich ertoe de passende technische en organisatorische 
maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van haar klanten GDPR-con-
form te beschermen en eist dit ook van de leveranciers waar wij mee samenwerken. 
Persoonsgegevens die wij delen met onze leveranciers om de gevraagde dien-
sten te kunnen uitvoeren mogen enkel gebruikt worden voor de te verwezen-
lijken doeleinden.

Als u onze brochures wilt blijven ontvangen hoeft u helemaal niets te doen. Hier-
door geeft u ons toestemming om u jaarlijks onze brochure toe te sturen. Indien u 
dit niet langer wenst mag u ons dat laten weten via: 
•E-mail aan tuinreizen@omniatravel.be
•Een van onze reiskantoren
•Telefoon op het nummer 016 24 38 34

Meer info over het privacy beleid van Omnia Travel vindt u op onze website 
www.omniatravel.be
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom 
en kunnen worden gericht aan gdpr@omniatravel.be
Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening van uw rechten of wenst u uw gegevens 
aan te passen, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar uw 
Omnia Travel reiskantoor. De contactgegevens van de Omnia Travel reiskanto-
ren kunt u vinden op de laatste pagina van deze brochure.

Inbegrepen KBC reis-, bagage- en annuleringsver-
zekering:

Deze 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 een-
voudige vraag verkrijgbaar. U bent - onder bepaalde voorwaarden - verzekerd 
tegen:
Annuleringskosten tot max. 10.000 euro per persoon 
mits een vrijstelling van:
• 50 euro p.p. voor reizen van maximum 1000 euro p.p.
• 75 euro p.p. voor reizen van meer dan 1000 euro p.p.
Vb. in geval van ernstige ziekte of ongeval van uzelf, ernstige ziekte met levens-
gevaar van kind of ouder.

Bagagekosten tot max. 1000 euro per persoon mits een 
vrijstelling van 75 euro per persoon.
Bijstand personen: tot 50.000 euro per persoon mits een 
vrijstelling van 75 euro per persoon.
Belangrijk: in geval van annulering moet u Omnia Travel zo snel als mogelijk 
schriftelijk verwittigen.

Prijszetting
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. De prijs omvat wat bij elk reisprogramma of elke offerte onder 
‘inbegrepen’ staat vermeld. De prijzen worden uitgedrukt in Euro.

Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend volgens de gegevens gekend op 
30/11/2022. Voor de verblijven en andere diensten in het buitenland volgens 
de tarieven en de wisselkoersen die op 30/11/2022 golden. Prijsverhogingen 
of verlagingen zijn eventueel mogelijk in de volgende gevallen:
•Bij een toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen
•Een stijging van heffingen of taksen opgelegd door niet directe 
    betrokkenen, zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting en vertrek- of 
    aankomstbelasting in havens en op vliegvelden
Het reiscontract wordt afgesloten onder de bepalingen vervat in de ‘Algemene 
Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen’, aangevuld met de 
‘Bijzondere Reisvoorwaarden van Omnia NV’ en de gegevens uit de brochure 
‘Tuinreizen 2023’. 

Een greep uit onze bijzondere 
reisvoorwaarden

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, van een nog 
betere bescherming bij de reservatie van een groepsreis. Wij vestigen graag 
uw aandacht op enkele puntjes uit de bijzondere reisvoorwaarden van Omnia 
Travel. De volledige tekst van onze algemene reisvoorwaarden en bijzondere 
reisvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website www.omniatravel.be. 

ARTIKEL 7: CORRECTE BETALING
De klant wordt geacht op een correcte manier de verschuldigde bedragen over 
te schrijven aan Omnia Travel en hiervoor gebruik te maken van de gestructu-
reerde mededeling die op de factuur staat. Omnia Travel heeft het recht om een 
forfaitaire administratiekost van 50 euro te vragen om de kosten te dekken indien 
de klant een overschrijving doet zonder gebruik te maken van de gestructureerde 
mededeling. 

ARTIKEL 8: ANNULERING
8.1 Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de 
opzegvergoeding. De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schrif-
telijk aan Omnia N.V. medegedeeld worden, met aanduiding van de referentie 
van de boeking. De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald en komen 
bovenop een vast annuleringsbedrag van 50 euro per dossier.
Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar:
•Tot 60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom vermeerderd met de 
     annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
•59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 % van de reissom vermeerderd met de 
     annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
•30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % van de reissom, met een minimum van 
     € 125 per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.
•15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, met een minimum van 
    € 125 per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten.
•7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.

8.2 Omnia N.V. behoudt zich het recht voor een reis te annuleren zonder 
recht op schadevergoeding:
Indien het vooraf bepaalde minimum aantal betalende deelnemers niet is bereikt
door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

ARTIKEL 9: VERVANGING EN WIJZIGING DOOR DE REIZIGER
Wijziging aan een geboekte reis wordt aanvaard mits betaling van de kosten, 
deze hangen af van het tijdstip van wijziging, van het type bestemming en de 
aard van de wijziging. Zie naastsstaande bepalingen:

Overdracht van de boeking:
•Indien de overdracht van de boeking gevraagd wordt tot uiterlijk 60 dagen  
     vóór afreis is er een administratiekost van 35 euro, vermeerderd met de kosten        
     van de leverancier. 
•Indien korter bij de afreisdatum zal dit afhangen of de leverancier dit kan  
     aanpassen en in voorkomend geval gelden de kosten die door de leverancier 
     aan Omnia N.V. aangerekend worden.
•Indien een over te dragen dienst niet meer kan geleverd worden ondanks   
     alle inspanningen die geleverd werden, is de overdraagbaarheid niet mogelijk.

Wijziging van vertrek- of terugreisdatum:
•tot 60 dagen vóór afreis: 35 euro per persoon, vermeerderd met de kosten  
     van de leverancier.
•minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annuleringsvoorwaarden hierboven  
     vermeld.
•Wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: zie annulerings 
     voorwaarden hierboven vermeld.
•Wijziging van kamertype: 25 euro dossierkosten tenzij een speciale toeslag  
     voor het nieuw gekozen kamertype werd voorzien, vermeerderd met de 
     kosten van de leverancier.

In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere diensten, of volgens 
de specifieke voorwaarden voor cruises, binnenlands vervoer, rondreizen, be-
paalde hotels e.a. kunnen de annuleringskosten of wijzigingskosten tot relatief 
ver vóór de afreis oplopen tot 100%. Dit bedrag moet verhoogd worden met de 
door de luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en de administratie-
kosten in overeenstemming met het tijdstip van de annulering.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR
De reisorganisator behoudt zich het recht voor om onbeduidende veranderin-
gen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De reisorganisator zal de 
klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager 
(bv. e-mail). In geval de aangekondigde reisleiders wegens ziekte of andere 
uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft Omnia N.V. het recht die te 
vervangen. Uiteraard voorziet Omnia N.V. in dit geval reisleiders die een verge-
lijkbare meerwaarde voor deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan 
er geen sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling of kosteloze 
annulering door de reiziger.

ARTIKEL 12: VLUCHTEN
12.1 Vluchturen
De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie meegedeeld zijn 
eveneens ter informatie bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de reis-
documenten of in de laatste inlichtingen is van toepassing. Indien er uurwijzigingen 
plaats hebben na uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger hiervan op 
de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is van toepassing.

12.4 De reiziger dient zich tijdig aan te bieden op de luchthaven. Mocht de 
reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval een aanvraag 
tot schadevergoeding indienen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid 
moge zijn.

12.5 Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vliegtuigreis dient de 
reiziger onmiddellijk bij aankomst op de luchthaven bij de dienst ‘Lost properties’ 
een document (Property Irregularity Report) te laten opmaken.

12.6 Schade en nadeel opgelopen door vertraging en opschorten van lijnvluchten 
zijn ten laste van de luchtvaartmaatschappijen en geregeld door de toepasselijke 
conventies en Europese richtlijnen.

ARTIKEL 14: VERANTWOORDELIJKHEID EN BIJSTAND
De organisator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisdiensten. 
Hij is niet verantwoordelijk voor niet-inbegrepen excursies en diensten die ter 
plaatse worden geboekt. De verantwoordelijkheid in geval van een niet-con-
formiteit is beperkt tot een maximum van drie keer de prijs van de reis, behalve 
in geval van lichamelijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid werd 
veroorzaakt.

ARTIKEL 15: GEZONDHEID
De reiziger is verplicht om zich te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand 
en om zich in orde te stellen met eventuele verplichtingen.
De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator 
geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te 
evalueren met een bevoegde arts. De reiziger heeft de verplichting mbt mee te 
delen informatie op ogenblik van reservatie (gezondheid, eetgewoontes, enz.). 
Indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om een reis uit te voeren moet 
de reiziger die verplicht meedelen.

ARTIKEL 19: VERZEKERING TEGEN FINANCIEEL ONVERMOGEN
Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel onvermogen bij 
het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kunt u 
een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kunt u 
doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbe-
middelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met 
het Garantiefonds Reizen. 

Deze laatste kunt u als volgt bereiken: 
Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.

VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.
Vergunning: 1121

Ook uw gemoedsrust verdient vakantie! 

Info & Voorwaarden
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Wilt u meer weten over onze reizen?
Ons volledig aanbod, kan u terugvinden op onze website: omniatravel.be 
en via de website van Landelijke Gilden: landelijkegilden.be.
Leden van Landelijke Gilden, die mee op tuinreis gaan, krijgen na de laatste afreis een leuk tuingeschenk aangeboden!
Natuurlijk bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.

Inlichtingen en inschrijvingen in de kantoren van Omnia Travel.

LEUVEN
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen@omniatravel.be

ANTWERPEN
Eiermarkt 13
2000 Antwerpen
Tel. 03/808.39.14
antwerpen@omniatravel.be

BRUSSEL
Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12
brussels@omniatravel.be

GENT
Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40
vakantiereizen.gent@omniatravel.be

facebook.com/tuinreizen
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