GARDEN TOURS
6-daagse Tuinreis Nederlandse Tuinenstichting naar Dessau en Wörlitz,
de Gartenträume van Sachsen Anhalt, Duitsland
van dinsdag 6 september t/m zondag 11 september 2016
(programma onder voorbehoud)

Tijdens deze bijzondere reis maken we kennis met een bijzonder gebied in Duitsland, dat al sinds jaar en dag
een status aparte geniet. Eigenlijk vormt het gehele gebied van ontelbare hectaren één grote landschapstuin,
die ooit op de tekentafel vorm werd gegeven. Bijzondere ontmoetingen, verstilde landschappen, barokke
kastelen voorzien van formele tuinen, de bakermat van de Bauhaus stijl: dit alles en nog veel meer valt hier te
ontdekken!
1e dag, dinsdag 6 september

Vertrek: 08:30 uur Amersfoort Centraal Station, 09.30 uur Arnhem Centraal Station en om 10.00 uur bij de
Rijnhal in Arnhem (voor diegenen die hun auto willen parkeren). Daarna op weg naar de eerste
tuin, Hortvs van Peter Janke. Hij werkte eerder in de tuin van de bekende Engelse plantswoman Beth Chatto
en dat is terug te zien in de bijzonder gevarieerde beplanting . Hier wordt ook de lunch gebruikt. Daarna op
weg naar de kwekerij van Frau Maubach, ooit door haar beroemde grootvader Georg Arends gesticht.
Daarna op weg naar uw eerste hotel, Wyndham Garden in Kassel voor diner en overnachting.
2e dag, woensdag 7 september

Na het ontbijt in het hotel heeft u tot 11.00 uur vrije tijd om in Kassel te besteden. In Schloss
Wilhelmshöhe bekijken we de indrukwekkende schilderijenverzameling, gevolgd door lunch in de
Orangerie. Hierna laten we ons overweldigen door de beroemde Wasserpiele in het Bergpark van
Willemshöhe met diverse watervallen, een aquaduct, fonteinen en een alles overziende, reusachtige stenen
Hercules. Vervolgens met de bus naar uw hotel Schloss Wallhausen in Wallhausen, Sachsen Anhalt. Hier
wordt het diner gebruikt en overnacht.
3e dag, donderdag 8 september

Na het ontbijt vertrek naar Ballenstedt voor een bezoek aan Roseburg Rieder, een fraaie Privatgarten rond
een burchtruïne. Daarna voor de lunch naar Café Mosigkau, gevolgd door een bezoek aan de prachtige
landschapstuin Mosigkau, een zeldzaam fraai rococo paleisje. De stad Dessau is beroemd om het Bauhaus,
de toonaangevende academie voor kunstenaars en architecten rond 1925. Vandaar dat we ’s middags een
bezoek aan de Meisterhäuser in Bauhaus-stijl brengen. Diner en overnachting in het Wörlitzer Hof hotel in
Oranienbaum-Wörlitz.
4e dag, vrijdag 9 september
Vertrek na het ontbijt naar Gartenreich Wörlitz. Dit unieke gebied (sinds 2000 Unesco World Heritage),
geheel in landschapsstijl aangelegd inclusief landerijen en dorpen, kan worden verkend per boot en per fiets.
De lunch wordt gebruikt in de 18de-eeuwse, losstaande keuken van het Wörlitzer Schloss. ’s Middags wordt
het Luisium bezocht. Aan het eind van deze bijzondere dag naar het Wörlitzer Hof voor diner en
overnachting.
5e dag, zaterdag 10 september
’s Morgens staat er een bezoek aan Schloss Oranienbaum in Wörlitz op het programma. Daarna naar
Magdeburg voor een kijkje bij de beroemde Dom en het al even bekende Friedensreich Hundertwasser
Haus. Tijdens de lunch vindt ook de ontmoeting plaats met Frau Felicitas Remmert, de drijvende kracht
achter Gartenträume Sachsen Anhalt. ’s Middag is er nog tijd om zelf Magdeburg te verkennen. Daarna
naar het Avalon Hotelpark Königshof in Königslutter voor diner en overnachting.
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6e dag, zondag 11 september
Na het ontbijt vertrek naar Nederland, maar eerst worden er nog twee privétuinen in Duitsland bezocht. De
tuinen van Frau Warnat en Oliver Kipp zorgen voor een perfecte afsluiting van een uiterst afwisselende
reis, die u inderdaad met Droomtuinen in Duitsland laten kennismaken. Rond 19.30 (NS station) en 20.00 uur
(Rijnhal) volgt aankomst in Arnhem en 21.00 uur in Amersfoort.
N.b.: alle bezoeken onder voorbehoud, het is mogelijk dat er nog enkele aanpassingen in het programma
plaatsvinden.

Hotelinformatie:
U bent verblijft in de volgende hotels:
1 nacht in het 4**** Hotel Wyndham Garden, Kassel.
1 nacht in het 3*** Hotel Schloss Wallhausen
2 nachten in het 4**** Hotel Wörlitzer Hof, Oranienbaum-Wörlitz.
1 nacht in het 3*** Avalon Hotelpark Königshof.
Alle kamers zijn voorzien van comfortabele bedden, een volledige badkamer en flatscreen-televisie.
Reissom per persoon in een 2-persoonskamer € 995,1-persoonskamer toeslag: € 110,Inbegrepen:
* Het vervoer per luxe touringcar met toilet en airconditioning, bemand door een ervaren chauffeur.
* Reisbegeleiding door Beline Geertsema en Michiel Plomp van de NTS.
* 5 nachten in bovengenoemde hotels incl. ontbijt en 3-gangen diner.
* Entrees van de tuinen en vijf lunches.
Niet inbegrepen:
* Uitgaven van persoonlijke aard en één lunch.
* Kosten van een eventuele annulerings- en/of reisverzekering.
* Calamiteitenfonds van € 2,50 per factuur met een maximum van 9 personen.
Aanmelden kan via het bijgevoegde inschrijfformulier of via www.gardentours.nl/NTS.
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