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Programma Tuinen van Normandië met Groei & Bloei Den Haag en Leidschendam 
4 dagen per luxe touringcar van maandag 19 juni t/m 22 juni 2023 

(Tijden en eventuele wijzigingen onder voorbehoud) 
 
1e dag, maandag 19 juni 2023 
De touringcar staat voor u klaar bij: (Wij vragen u vriendelijk om een kwartier voor vertrek aanwezig te 
zijn, onderstaand tijd is de vertrektijd).  
07.30 uur: Vertrek per touringcar vanaf de bushalte Den Haag Centraal Station, busplatform boven Prins 
Bernhardviaduct. Wij adviseren u een lunchpakket van thuis mee te nemen.  
Denkt u aan een geldig paspoort of Identiteitsbewijs! 
Als eerste tuin op deze reis bezoekt u de privétuin Jardin des Lianes in Cherian waar u door de 
eigenaar Mr. Lebel wordt ontvangen. Tenslotte vertrek naar St. Valery-en-Caux. 
18.00 uur: Geschatte aankomst Hotel du Casino, gevolgd door diner en overnachting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e dag, dinsdag 20 juni 2023 
07.30 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.30 uur: Vertrek naar Geberoy voor een bezoek aan Les jardins Henri le Sidaner. Deze tuin van de 
schilder Henri le Sidaner ligt verscholen in het mooie plaatsje Gerberoy, één van de mooiste dorpen van 
Frankrijk. Hier bezoekt u niet alleen de tuin, maar heeft u ook de gelegenheid om zelf te lunchen. 
In de middag vertrek naar Sainte Oppurtune du Bosc voor een bezoek aan Chateau du Champ de 
Bataille met een bezichtiging van de tuinen. Tenslotte vertrek naar St. Valery-en-Caux. 
18.30 uur: Geschatte aankomst Hotel du Casino, gevolgd door diner en overnachting.  
 
3e dag, woensdag 21 juni 2023 
07.45 uur: Ontbijt in het hotel. 
08.45 uur: Vertrek naar Etretat. Bezoek aan de wonderlijke tuin les Jardins d’Etretat gelegen bovenop 
de kliffen met een schitterend uitzicht over de kust. Vrije lunch gelegenheid aanwezig in het stadje 
Etretat. Vervolgens in de middag naar Varengeville-sur-Mer voor een bezoek aan Le jardin du 
Vasterival met een rondleiding door de tuin. Tenslotte terug naar Saint-Valery-en-Caux. 
18.00 uur: Geschatte aankomst in Hotel du Casino, gevolgd door diner en overnachting. 
 
4e dag, donderdag 22 juni 2023 
07.30 uur: Ontbijt in het hotel, gevolgd door uitchecken. 
08.30 uur: Vertrek, de koffers gaan weer in de bus. 
Dan van Saint-Valery-en-Caux naar Cassel. Hier een bezoek aan Jardin du Mont des Récollets, de 
lunch is hier voor u gereserveerd. Tenslotte vertrek naar Nederland met een stop onderweg. 
Verwachte aankomst in Den Haag vanaf 18.30 uur. 
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Hotel:  
Tijdens deze reis bent u te gast in het fijne 3* Hotel du Casino, 14 Avenue Clemenceau, 76460 Saint-
Valery-en-Caux. Elke kamer is uitgerust met een eigen badkamer, airconditioning, een televisie en gratis 
WiFi. De kamers beschikken over uitzicht op de jachthaven of op de tuin van het hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel du Casino      Geberoy 
 

Reissom per persoon in een 2-persoonskamer:     
Vanaf 25 betalende deelnemers   € 660,-         
Toeslag kamer voor alleengebruik   €  120,-  
 
Inbegrepen:  
- Vervoer per luxe touringcar met airconditioning en toilet, bemand door een ervaren chauffeur.  
- Reisbegeleiding door een ervaren reisleider van Garden Tours. 
- Drie overnachtingen incl. ontbijt en diner in het genoemde Hotel du Casino. 
- Kosten van de entrees voor de tuinen en een gereserveerde lunch. 
- Programmaboekje met tuinbeschrijvingen bij vertrek. 
 
Niet inbegrepen:  
- Uitgaven van persoonlijke aard. 
- Kosten van eventuele verzekeringen. 
- Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per factuur. 
- Consumentenbijdrage SGR € 5,- per persoon. 
- Reserveringskosten van € 25,- per factuur. 
 
 
Aanmelden kan via de websitelink: http://www.gardentours.nl/gbdenhaag  
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