Eendaags Tuinarrangement 2015:

Anemoon

Landschapstuin Hofstede Het Holt en De tuin De Uiterwaard, twee bijzondere tuinen, organiseren dit aantrekkelijke
tuin-arrangement.
U start uw dag met een bezoek aan de tuin De Uiterwaard in Epse.
( ca. 6200 m2)De tuin rond een verbouwde boerderij bevat veel,
vaak grote en diepe weelderig beplante vasteplantenborders,
twee heesterborders, een dertig meter lange vijver en veel kuipplanten.
Er zijn bijzondere planten en heesters te zien en er wordt
geëxperimenteerd met half winterharde soorten.
Vanuit de tuin heeft u een mooi zicht op de uiterwaarden van de IJssel.
Tijdens uw verblijf kunt u genieten van een kopje koffie of thee.
Tijdsduur: 10.30 tot 12.00 uur.
Zie ook web site: www.deuiterwaard.nl
Om ongeveer 12.15 uur wordt u uitgenodigd voor de lunch bij
Het Bosrestaurant Joppe.
Zie ook de web site : www.bosrestaurant.nl
Na uw lunch bezoekt u 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 hoogstam fruitbomen en een wilde bloemen weide.
U wordt onthaald op Thee- of Koffie complet.
Tijdsduur: 14.00 tot 15.30 uur.
Zie ook de web site: www.hofstedehetholt.nl
Na het bezoek aan Hofstede Het Holt bezoekt u de kwekerij
Hof te Dieren met een bijzonder uitgebreide collectie vaste planten.
De kwekerij is voor een groot deel omringd door een oude muur en ligt
op het landgoed “Twickel” met een rijke geschiedenis.
Of u kiest voor een bezoek aan de bekende
Rozen kwekerij De Wilde, met een zeer grote collectie rozen
en clematissen. Tijdsduur: 15.45 tot 17.00 uur.
Zie ook de web site: www.kwekerij-hoftedieren.nl of www.dewilde.nl

De kosten van het dag-arrangement zijn € 24,50 p/p, vanaf
10 personen, te boeken in Juni, Juli en Augustus 2015.
Verdere informatie en reserveringen: Marion Kloppert
Email: info@hofstedehetholt.nl.
Telefoon: 0031- (0) 313- 419071
Mobiel: 0031- (0) 646116804

