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3 dagen Tuinen van Kent & Sussex met 
Groei&Bloei Rotterdam en  

Groei&Bloei Hoeksche Waard afd. bloemschikken 
van donderdag 20 mei t/m zaterdag 22 mei 2021 

(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud) 
 

1e dag, donderdag 20 mei  
Vertrek vanaf de opstapplaatsen met de bus naar het Franse Calais. Met Le Shuttle trein van Eurotunnel 
Calais-Folkestone, reisduur ca. 35 minuten. Op deze dag staat geen lunch gepland. U kunt natuurlijk iets 
van huis meenemen, of tijdens de stop in België of aan boord iets kopen. 
Denkt u er wel aan een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen! 
Na aankomst in Engeland vertrek naar Cranbrook voor een eerste tuinbezoek op deze reis, het prachtige 
Sissinghurst Castle Garden. Tenslotte vertrek naar Gatwick. 
18.30 uur: Geschatte aankomst in het Sandman Signature Hotel voor diner en overnachting. 

 
2e dag, vrijdag 21 mei 
07.00 uur: Engels ontbijt in het hotel  
08.00 uur: Vertrek uit het hotel. Vandaag brengt u gedurende de gehele dag een bezoek  
aan de Chelsea Flower Show van de RHS. Tickets zijn door u al voldaan in de reissom. Een aanrader is 
om in de middag op eigen gelegenheid nog een bezoek te brengen aan de Chelsea Physic Garden (evt. 
entree zelf afrekenen). Aan het eind van de dag vertrek terug naar het hotel, voor diner en overnachting. 
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3e dag, zaterdag 22 mei 
07.00 uur: Engels ontbijt in het hotel.  
08.00 uur: Vertrek hotel de koffers gaan weer in de bus. ’s Morgens tuin bezoek van Goodnestone Park 
Gardens, deze prachtige tuin mag niet ontbreken op uw reis. Hier krijgt u een take away lunch 
aangeboden. Tenslotte vertrekt u naar Folkestone voor de terugreis per Eurotunnel naar Calais. 
Terug naar de uitstapplaatsen in Nederland waar u begin van de avond zult arriveren. 
 
Hotelinformatie (mede voor de thuisblijvers):  
U bent 2 nachten te gast in het Sandman Signature Hotel. De kamers zijn keurig ingericht en beschikken 
over Airconditioning, een bureau met een ergonomische stoel en een 37-inch flatscreen-tv. Gasten 
profiteren ook van een kleine koelkast, een magnetron en koffie- en theefaciliteiten.  
 
Reissom p.p. in een 2-pers. kamer  
Per persoon  € 445,- 
Toeslag 1-pers. kamer € 90,- 
 
Inbegrepen: 
- Overtocht per Eurotunnel van Calais naar Folkestone v.v. 
- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur. 
- 2 overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde hotel. 
- Chelsea Flower Show dagticket op vrijdag 21 mei 2021. 
 
Niet inbegrepen: 
- Kosten van de entrées van de tuinen en genoemde koffie/ thee geschat. 
- Kosten lunches. 
- Uitgaven van persoonlijke aard. 
- Kosten van een eventuele reis –en of annuleringsverzekering. 
- Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum van 9 personen. 
- Administratiekosten van € 25,- per factuur. 
 
 

Aanmelden via onderstaande link: 
https://www.gardentours.nl/gbrotterdam/  
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