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PROVINCIALE TUINREIS

Voor wie?

ANNEVOIE EN
FREYR

Alle tuinliefhebbers, lid van Landelijke Gilden

18 mei 2019

Opstapplaatsen

Beste tuinliefhebber,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een eendagsreis naar
één of meerdere tuinen in het binnen- of buitenland. Zo
bezochten we in het verleden reeds mooie tuinen in het Engelse
Graafscap Kent en het bezoek aan de kasteeltuinen in het
Nederlandse Arcen ligt nog vers in het geheugen.
Dit jaar blijven we binnen de landsgrenzen en gaat het naar
Wallonië voor een bezoek aan 2 schitterende kasteeltuinen.
In Annevoie ,tussen Namen en Dinant ligt de enige watertuin
van België. De tuinen met een oppervlakte van 50 ha vinden hun
oorsprong in de familiehistorie van Charles-Alexis de
Montpellier die vanaf 1758 de tuinen zal inrichten op basis van 3
verschillende filosofiën: de Franse, de Italiaanse en de Engelse
stijl. Tal van waterpartijen en spectaculaire fonteinen maken
deze tuinen tot een absolute must voor iedere tuinliefhebber.
In de namiddag brengen we een bezoek aan het kasteel van
Freyr dat vlak aan de Maas in Dinant gelegen is. We bezoeken
de trapsgewijze formele tuinen,het melodieus waterspel, de
300 jarige sinaasappelbomen en de 6 km doolhoven in een
weelderig landschap. Een tijdloze plek vol betoverende charme.
We nodigen u van harte uit voor deze reis die u als
tuinliefhebber niet mag missen.
We hopen dan ook weer op een volle autocar en duimen voor
mooi weer op 18 mei.
Jef Van den Eynde,Jelle Claes, Marc Van Praet
Consulenten Landelijke Gilden

Deelnameprijs:
€ 35 per persoon voor de busreis en de
inkomgelden in de tuinen

7.30 uur: Rond Punt Wommelgem (zijde
fruitkraam)
8.00 uur: Carpool Breendonk
9.45 uur: aankomst in Annevoie
17.00 uur: vertrek huiswaarts in Freyr

Inschrijven: door storting

op
rekeningnummer BE62 7310 4042 8561 van PTW
met vermelding aantal personen en
opstapplaats (Breeendonk of Wommelgem) voor
15 april

Nog ter info
In de tuinen van Annevoie is picknicken
verboden,maar in Brasserie Bocow (binnen het
domein) kan je naar eigen keuze iets gaan eten.

Kan je niet wachten?
www.annevoie.be
www.freyr.be

Nog vragen?
Provinciaal secretariaat 014 59 51 50
antwerpen@landelijkegilden.be

