
  

 

Groei & Bloei Meppel 
 

5-daagse tuinreis Denemarken 

7 t/m 11 augustus 2021 
Prijs:   
Van 20 t/m 24 personen  € 609,- p.p.  o.b.v. tweepersoonskamer 
Van 25 t/m 29 personen € 559,- p.p.  o.b.v. tweepersoonskamer 
Vanaf 30 personen  € 509,- p.p.  o.b.v. tweepersoonskamer 
Eenpersoonskamertoeslag  € 135,- p.p. 

Inbegrepen bij de reis: 

 Diensten van deskundige chauffeur; 

 Reis per luxe Comfort Class touringcar met minibar, toilet en airconditioning; 

 2 overnachtingen, 1 in elk genoemd overnachtingshotel; 

 2 overnachtingen in Comwell Koge Strand; 

 4 maal ontbijt in de hotels van reisdag 2 t/m 5; 

 4 maal diner in de hotels van reisdag 1 t/m 4; 

 Reisbescheiden en kofferlabels; 
 

Niet inbegrepen bij de reis: 

 Tuinentreegelden t.w.v. circa € 65,- per persoon; 

 Lunches en uitgaven van persoonlijke aard; 

 Reis en/of annuleringsverzekering; 

 Administratiekosten à € 10,- per boeking; 

 Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking (per 9 personen); 

 Bijdrage SGR à € 5,- per persoon. 

 

 
Overnachtingshotels: 

Heenreis: Best Western Hotel Prisma *** 
Dit hotel ligt nabij Neumünster op korte 
afstand van de snelweg, de volgende ochtend 
bent u dus snel op weg naar Denemarken. Het 
hotel verzorgt ’s ochtends een uitgebreid 
ontbijtbuffet en heeft een eigen restaurant dat 
gespecialiseerd is in regionale en 
internationale gerechten. De Kamers zijn 
voorzien van een moderne inrichting met 
kleurrijk interieur, tv en bureau. Op de eigen 
badkamer vindt u een bad/douche, toilet en 
wastafel.  

Terugreis: Holiday Inn Lübeck **** 
U vindt het Holiday Inn Lübeck hotel op 
loopafstand van het centrum van Lübeck. Dit 
luxueuze hotel heeft een binnenzwembad, 
fitnessruimte en gratis wifi. De kamers zijn 
voorzien van airconditioning, tv, bureau, 
zithoek en koffie- en theefaciliteiten. De 
kamers hebben daarnaast een eigen badkamer 
met bad/douche, toilet en haardroger. 

 

 

 

Hotel Denemarken: 

Hotel Comwell Koge Strand **** 
Dit lichte hotel ligt aan de baai van de Koge, die 
vanaf het terras bij het restaurant goed 
zichtbaar is. Het heeft een smaakvolle en 
moderne inrichting. Overal in het hotel is 
bovendien gratis wifi en er is een ruimte 
fitnessruimte, gezellige bar en restaurant, 
waar in de ochtenden een heerlijk ontbijtbuffet 
klaarstaat en waar u in de avond dineert. De 
kamers zijn voorzien van eigen badkamer, 
flatscreen tv en bureau. 
 

 
 



 Dag 1 | zaterdag 7 augustus  
Vertrek Meppel om 09:00 uur. 
Vertrek Assen om 10:00 uur.  
 
Stauden-Oase 
Deze privétuin van Christa en Heinz-Werner 
Tönjes ligt in een prachtig idyllisch landschap. U 
vind er royaal aangelegde borders van elkaar 
gescheiden met goed onderhouden grasvelden. 
Verder vindt u er een stukje heide en een fruit- 
en moestuin, die elk seizoen hun schoonheid 
laten zien. Door de hele tuin heen vindt u allerlei 
zeldzame en ongewone bomen en plantsoorten. 
Om te zorgen dat u optimaal van de tuin, de 
groen en de rust kunt genieten, zijn er door de 
tuin heen verschillende stoelen en zitjes 
geplaatst. Bezoekduur: ca. 2,5 uur 
 

Aankomst overnachtingshotel ca. 18:00 uur. 
 

Dag 2 | zondag 8 augustus 
Vertrek overnachtingshotel om 08:30 uur. 
 

Den Fynske Landsby 
Dit openluchtmuseum ligt in op het eiland Funen 
vlakbij de stad Odense. Hier gaat u terug naar de 
19e eeuw, toen het land bewerkt werd met een 
ploeg achter een paard. Er is een museum, een 
oude molen, alle dieren die bij het boerderijleven 
horen en uiteraard mensen in klederdracht. Het 
geheel wordt aangekleed met authentieke 
boomgaarden, hopvelden en groente- en 
bloementuinen met buxushagen. Alles wat 
wordt geteeld is voor eigen gebruik, zoals dat 
vroeger ook het geval was. Bezoekduur: ca. 1,5 
uur 

 
Stadsbezoek Kopenhagen 
Na het tweede tuinbezoek van deze reis, rijdt u 
door naar Kopenhagen. Hier heeft u ongeveer 3 
uur vrije tijd om van de stad te genieten, voordat 
u weer wordt opgehaald en u doorrijdt naar uw 
hotel. Vrije tijd: ca. 3 uur 
 
Aankomst hotel Denemarken ca. 19:30 uur. 
 

 

 

Dag 3 | maandag 9 augustus 
Vertrek hotel Denemarken om 08:30 uur. 
 
Mollebaekgaard 
De tuin in Møllebækgaard is een echte 
ouderwetse boerentuin. Rond de boerderij uit 
1860 is vanaf 1988 een nieuwe tuin gecreëerd. 
Met enkele oude bomen werd de tuin opnieuw 
verdeeld in een vaste plantentuin, een bos, een 
appelbomentuin en een moestuin. De vele 
bloeiende borders zijn opgesloten in strak 
gesnoeide hagen. In 2015 was dit volgens TV2 
de mooiste tuin van Denemarken. Bezoekduur: 
ca. 2 uur 
 

 
 

 
 
Lunchstop op nader te bepalen locatie 
Duur: ca. 1 uur 
 
Skovridergaardens Have 
Aan het begin van het schiereiland ligt 
Skovridergaardens Have, een landelijk gelegen 
privétuin met uitzicht op zee. Het lieflijke, witte 
vakwerkhuis is met riet gedekt. Deze tuin heeft 
verschillende aantrekkelijke delen, waaronder 
een groentetuin met bakken op hoogte. 
Bezoekduur: ca. 2 uur 
 
Aankomst hotel Denemarken ca. 18:00 uur. 

 
 
 

 
 

 

Dag 4 | dinsdag 10 augustus 
Vertrek hotel Denemarken om 08:30 uur. 
 
Peter Hansen’s Have 
In de tuin van eigenaar Peter Hansen vindt u één 
van de grootste particuliere plantencollecties 
van Europa, die Peter sinds 1980 heeft 
verzameld. Een leuk detail is dat veel van de 
planten die u hier kunt bewonderen, 
geïnspireerd zijn op de vele Engelse tuinen die 
Peter tijdens zijn eigen tuinreizen naar 
Engeland heeft ontdekt. Een ander bijzonder 
element van de tuin zijn de drie meren, die 
hebben geleid tot een groot aantal groene 
kikkers dat van deze tuin haar thuis heeft 
gemaakt. Qua beplanting kunt u hier een nieuw 
arboretum bewonderen (aangelegd in 2017), 
net als ruim 1.300 rododendronsoorten, vele 
helleborussen, magnolia’s, hortensia’s, en nog 
veel meer. Bezoekduur: ca. 2 uur 
 
Ljiljana & Karl-Heinz Ehler 
U vindt hier een rustige privétuin met een fijne 
idyllische en landelijke sfeer. De tuin kent een 
romantische aanleg, met veel vaste planten en 
een rozentuin met historische en Engelse rozen 
(ca. 300 soorten). Een groentetuin, boomgaard, 
dubbele borders, kruidentuin en de ruime 
aanwezigheid van clematissen maken het fijne 
plaatje compleet. Bezoekduur: ca. 2 uur 
 

 
 
Aankomst overnachtingshotel ca. 18:15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dag 5 | woensdag 11 augustus 
Vertrek overnachtingshotel om 08:30 uur. 
 
Kreislehrgarten 
Rond een oude, typische ‘Kotten’ boerderij in 
vakwerkstijl ligt een grote boomgaard. 
Anderhalve hectare verschillende soorten 
fruitbomen leveren veel fruit dat in het 
oogstseizoen wordt verwerkt (en verkocht) tot 
sap en cider. Naast de boomgaard zijn diverse 
thematuinen aangelegd met loof- en 
naaldbomen, rozen, vaste planten, 
zomerbloemen en grassen. Bezoekduur: ca. 2 
uur 
 

 
 
Aankomst Assen om ca. 18:00 uur 
Aankomst Meppel om ca. 19:00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


