Eendaags Tuinarrangement :

Lathyrus

Landschapstuin Hofstede Het Holt , De Lage Oorsprong en De Boschhoeve drie bijzondere tuinen, organiseren dit
aantrekkelijke tuin- arrangement.
In een afwisselend landschap in de zogenaamde “Landgoederenzone”
ligt de tuin van Hofstede Het Holt. Het is een echte landschapstuin met
een oppervlakte van 15.000m2, omringd door weilanden gelegen tussen
Veluwe en IJsselvallei. Het geheel ligt rond een prachtige boerderij die
stamt uit 1783.Er is een uitgezette route die u door de gehele tuin voert.
De zorgvuldig gekozen beplanting is geheel in harmonie met de omgeving.
Er zijn meanderende borders op kleur, een kruidentuin, een natuurlijke
vijver omgeven door knotwilgen, een laantje met oude rassen hoogstam
fruitbomen en een wilde bloemenweide. Bij aankomst wordt er iets
verteld over de totstandkoming van de tuin.
U wordt onthaald op koffie / thee en English Cottage Garden Cake.
Tijdsduur: 10.30 tot 12.00 uur.
Zie ook de website: www.hofstedehetholt.nl
Om ongeveer 12.30 uur wordt u uitgenodigd voor de lunch bij
Restaurant De Ruif in Rheden.
Zie ook de website : www.restaurantderuif.nl
De tweede tuin is De Lage Oorsprong, bijna één ha groot. De tuin is in
2008 geopend voor publiek na een grondige renovatie van de
oorspronkelijke Springer-tuin uit 1921. Tegenover de grote Lotusvijver
ligt in het hart van de tuin een hoge berceau, ontworpen door Copijn.
Er zijn ook zes tuinkamers met ieder een eigen thema. Verder zijn er oude
kweekbakken, een mediterrane tuin met lei- fruit, een waterloop, een
labyrint en een openluchttheater. Voor kunstliefhebbers zijn er
wisselende exposities met buitenkunst. Tijdsduur: 14.30 tot 15.45 uur.
Zie ook de website: www.tuindelageoorsprong.nl
Na het bezoek aan De Lage Oorsprong bezoekt u de
kwekerij en tuin De Boschhoeve met een bijzonder uitgebreide
collectie vaste planten en zomerbloeiende bollen, onder andere Dahlia’s.
De mooie pluktuin is in dit seizoen geopend.
Ook de tuin is een bezoek meer dan waard, er zijn tuinkamers, te
weten een buxustuin met veel vaste planten in paars, roze en lila en
een intieme tuin met wit bloeiende vaste planten.
Tijdens uw bezoek wordt u ook een kopje koffie of thee aangeboden.
Tijdsduur: 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zie ook de website: www.boschhoeve.nl
De kosten van het dag-arrangement zijn € 28,-- p/p, vanaf
10 personen, te boeken in Juni, Juli en Augustus.
Verdere informatie en reserveringen: Marion Kloppert
Email: info@hofstedehetholt.nl.
Telefoon: 0031- (0) 313- 419071
Mobiel: 0031-(0) 646116804

