
   commissie reizen                                      uitgevoerd door  

        5 daagse tuinreis Kent Engeland  

 van maandag 3 t/m vrijdag 7 juli 2017 

Kent staat bekend als de “Tuin van Engeland”. Het heuvelachtige landschap doet lieflijk aan. Een 
groot deel wordt gevormd door de kalk rug de North Downs, die in het oosten uitloopt in de be-
kende krijtrotsen van Dover.  
Deze reis brengt ons naar het land van de golvende groene heuvels, lieflijke rivierdalen en prachti-
ge krijtrotsen. Het landschap van Zuid Engeland kent vele gezichten. In deze landelijke omgeving 
liggen de dromerige dorpjes met hun rietgedekte cottages en bezoeken wij naast grote historische 
tuinen en huizen ook de altijd weer inspirerende privé-tuinen. Daarnaast maakt het historische 
stadje Royal Tunbridge Wells onderdeel uit van deze mooie reis.  
 

Programma: (wijzigingen voorbehouden) 

Dag 1: maandag 3 juli: Dover - Godinton - Royal Tunbridge Wells 

Vanaf de verschillende opstapplaatsen rijden we naar Calais voor de korte overtocht naar Dover. 

Bij aankomst in Dover ziet u de indrukwekkende witte krijtrotsen uit zee rijzen. Op weg naar ons 

hotel brengen we een bezoek aan Godinton House. Een schitterende locatie met een fascinerende 

geschiedenis van meer dan 500 jaar, omgeven door 12 hectare prachtige tuinen omlijst door heg-

gen. Vervolgens rijden we naar ons hotel voor diner en overnachting.  

 



 

Dag 2: dinsdag 4 juli: Tunbridge Wells-Penshurst Place & Gardens-Pashley Manor    

Na het ontbijt vertrekken we naar het centrum van het historische kuuroord Tunbridge Wells. In 

het oude centrum Pantiles heeft u vrije tijd. Aansluitend bezoeken we Penshurst Place and Gar-

dens. Het statige huis is één van de mooiste voorbeelden van de 14de eeuwse architectuur en nog 

altijd privébezit. De tuinaanleg is grotendeels uit de 16e eeuw. De ommuurde tuin bestaat uit ver-

schillende ‘kamers’ vol bloemenpracht. Pashley Manor lijkt opgenomen in het omringende land-

schap. De tuinen rond dit eeuwenoude landhuis zijn gevarieerd in hun combinaties, borders, 

moestuin, vijvers en prachtige vergezichten. 

 

Dag 3: woensdag 5 juli: Sissinghurst – Great Dixter 

Deze ochtend bezoeken we Sissinghurst Gardens; één van de kroonjuwelen van de National Trust 

en voor velen een ‘must’. Vanaf de toren heeft u een prachtig uitzicht over de verschillende tuinen 

die op kleur zijn aangelegd. Het tweede bezoek is aan Great Dixter gelegen in East-Sussex. Al 

even vermaard en gewaardeerd en voorheen eigendom van Christohper Lloyd, de wereldberoemde 

schrijver van tuinboeken. 

 

Dag 4: donderdag 6 juli: Salutations Garden – Goodnestone Park – Canterbury 

We bezoeken het historische stadje Sandwich. Sandwich is bekend om zijn fraaie ligging aan de 

rivier the Stour en de vele bijzondere vakwerkhuizen. Centraal ligt de verborgen tuin The Salutati-

ons. Kleurrijke borders, een moestuin, een wilde bloemenweide en een tropische border. Natuur-

lijk mag een bezoek aan de gezellige tearoom en de fraaie giftshop niet ontbreken. Vervolgens be-

zoeken we Goodnestone Park, de onvolprezen tuin van Lady FitzWalter. Wanneer u hier ook komt, 

altijd is haar tuin een bezoek meer dan de moeite waard: dit is echt een tuin voor vier seizoenen. 

In de winter de collectie sneeuwklokjes en kerstrozen, in het voorjaar de Woodland garden, in de 

zomer de schitterende ommuurde tuin met verschillende compartimenten, uitkijkend op de plaat-

selijke kerk. Het is een gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met een typisch Engels land-

goed, dat al eeuwen op dezelfde wijze functioneert.  

Tot slot heeft u vrije tijd in het middeleeuwse Canterbury. U kunt de bezienswaardigheden van 

Canterbury verkennen waaronder de beroemde kathedraal.  



 

Dag 5: vrijdag 7 juli: Thuisreis 
Na het ontbijt gaan we op weg naar Dover voor de overtocht naar Calais. Vervolgens rijden we 

naar de omgeving van Utrecht voor het afscheidsdiner. Uw chauffeur brengt u terug naar de ver-

schillende opstapplaatsen waar we afscheid van elkaar nemen. 

Accommodatie: 

Ligging: Dit moderne hotel ligt in het Hart van de Tuin van Engeland, op een schilderachtig terrein 

van 14 hectare, op 7 minuten rijden van het centrum van Tunbridge Wells.  

Faciliteiten: Het hotel beschikt over een restaurant, bar, 24-uursreceptie, terras tuin, rookvrije 

kamers, vergader-/feestzaal, stomerij, kluisjes. Verder beschikt het hotel over draadloos internet 

op de kamer.  

Kamers: Het hotel biedt kamers van hoge kwaliteit in het speciaal hiervoor gebouwde bijgebouw, 

op korte loopafstand van het herenhuis. Elke kamer heeft een eigen badkamer met douche en gra-

tis toiletartikelen. De kamers zijn voorzien van een tv, telefoon, een haardroger en thee- en koffie-

faciliteiten. Alle slaapkamers bevinden zich in het bijgebouw.  

Maaltijden: Er wordt elke ochtend een volledig Engels ontbijt geserveerd in het hoofdgebouw. De 

Salomons Estate Bistro beschikt over een terras en serveert diverse gerechten voor de lunch en het 

diner. U kunt er ook genieten van afternoontea. 

 


