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Het platteland van Kent met herenhuizen en prachtige tuinen, musea, kathedralen en een dagje 
Bedford vormen de ingrediënten van een bijzondere reis. Het graafschap Kent staat bekend als “de 

tuin van Engeland”. Indrukwekkend is ook het bezoek aan het landhuis van Churchill. 
Het lijkt alsof hij zo van zijn bureau is weggelopen…. In Bedford bezoekt u de plaat-
sen waar John Bunyan leefde, preekte en gevangen zat. Ook staat een bezoek aan de 
oude universiteitsstad Cambridge op het programma, evenals een dagje Londen.

Ds. J. Belder, columnist van het Reformatorisch Dagblad, 
gaat mee als reisleider. Ds. Belder is vroeger staflid geweest 
van de Botanische Tuinen in Wageningen. 

Reisprogramma
Maandag 
’s Morgens vroeg stapt u op en 
rijden we, na een tussenstop voor 
koffie met gebak, naar Duinker-
ken voor de oversteek naar Dover.
‘s Middags bezoeken we Canter-
bury o.l.v. een gids. Tijdens het 
Romeinse bewind was Canterbury 
een zeer belangrijke plaats. Uit 
welke richting u ook komt, de be-
faamde kathedraal steekt boven 
de overige bebouwing uit. U kunt 
te voet naast de kathedraal alle 
interessante bezienswaardigheden 
zien van Canterbury, waaronder 
de middeleeuwse steegjes met we-
vershuisjes. Aan het einde van de 
middag wonen we Evensong bij in 
de kathedraal van Canterbury.
Aansluitend rijden we naar ons 
hotel voor diner en overnachting.

Dinsdag 
Bezoek aan Wisley Gardens, de 
topper van de Royal Horticultural 
Society. De tuinen zijn 240 hectare 
groot. Op het terrein bevindt zich 
ook een grote glazen kas waarin 
drie verschillende klimaatzones 
zijn nagebootst: tropisch, subtro-
pisch en een woestijn. In de tuinen 
vindt u enkele van de grootste 
plantencollecties ter wereld. U 
wandelt door o.a. een rotstuin, 
rozentuin, exotische tuin en langs 
klaterende watervallen. Door het 
Engelse landschap rijden we naar 
Chartwell waar we het landhuis en 
de mooie tuinen van Sir Winston 
Churchill bezoeken. Het landhuis 
biedt een interessante inkijk in 
het leven van deze kordate Britse 
premier tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.

Scotney Castle Standbeeld Bunyan in Bedford Parlementsgebouwen met Big Ben in Londen
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Woensdag 
’s Morgens bezoeken we in Bed-
ford de Bunyan Meeting Church 
en het Bunyan Museum. ’s Mid-
dags gaan we naar Elstow, de 
geboorteplaats van Bunyan. We 
bezoeken hier de Abbey Church. 
Hier ziet u o.a. de doopvont waar 
Bunyan als zuigeling de doop ont-
ving en een glas-in-loodraam met 
een afbeelding van de ketellapper 
als schrijver van de Christenreis. 
Talloze voorwerpen uit de tijd dat 
Bunyan de Christenreis schreef, 
zijn nog bewaard gebleven.
Op de terugweg maken we nog een 
stop in de oude universiteitsstad 
Cambridge. U kunt gezellig op een 

terrasje zitten of zelf rondkijken. 
Tips om te bekijken zijn o.a. de 
botanische tuinen van de Cam-
bridge universiteit (niet bij de prijs 
inbegrepen). Het mooie natuur-
gebied achter de universiteiten is 
gratis toegankelijk evenals de Gre-
at St. Mary’s kerk. King’s College 
in Cambridge is een van de meest 
iconische universiteitsgebouwen 
van Cambridge. 

Donderdag 
Bezoek aan de Britse hoofdstad. 
Een rondrit met de bus o.l.v. een 
Nederlandstalige gids. We zien
de St. Paul’s Cathedral, de Tower 
Bridge, Buckingham Palace,
de Big Ben en de parlementsgebou-
wen.
’s Middags heeft u vrije tijd om 
zelfstandig Londen te verken-
nen. De bus zet u af bij Waterloo 
Place, midden in het centrum. 
U kunt vanuit hier de volgende 
bezienswaardigheden bekijken 
zoals Piccadilly Circus en Trafalgar 
Square (dit zijn beide één van de 

bekendste pleinen van Londen), 
de Big Ben, Westminster Abbey en 
Downing Street. Op nummer 10 
staat de ambtswoning van de Britse 
premier. Regent Street en Oxford 
Street zijn de grote winkelstraten 
midden in het centrum van Lon-
den. U kunt ook met de wandeling 
meegaan die ds. Belder organiseert.
Na vertrek uit Londen bezoeken 
we nog de begraafplaats waar 
Bunyan begraven ligt.

Vrijdag 
Voorafgaand aan de overtocht naar 
Nederland bezoeken we Scotney 
Castle. De tuin, omschreven als 
schilderachtig, onderscheidt zich 
op bijzondere wijze van andere 
tuinen in Kent. De grote variëteit 
aan planten is verrassend. Het 
oude kasteel met slotgracht bleef 
gedeeltelijk bewaard en vormt nu 
het middelpunt van de tuin. Na de 
middag varen we van Dover naar 
Duinkerken en rijden door naar 
Nederland voor het afscheidsdiner.

Cambridge, de Great St. Mary’s Kerk

Cambridge, bruggetje tussen twee gebouwen 
van de universiteit

Buckingham Palace Londen City



Hotelinformatie:
U verblijft in het comfortabele Marriott Hotel **** in Bexleyheath. Het hotel ligt 
in een leuke wijk ten zuidoosten van Londen en heeft een verwarmd zwembad, 
stoombad en fitnesscentrum.
De kamers zijn ruim, met airco. Er is gratis wifi in de openbare ruimtes.
Inbegrepen bij de prijs:
• Vervoer per comfortclasstouringcar
• Koffie met gebak op de heenreis
• Vier overnachtingen op basis van halfpension
• Afscheidsdiner op de terugreis, exclusief drankjes
• Overtocht Dover 
• Entrees van de genoemde excursies (Churchill House, Scotney Castle, Wisley 

Gardens, Bunyanmuseum in Bedford, gids in Canterbury en in Londen)

Niet inbegrepen bij de prijs:
• Overige niet-genoemde entreegelden
• Fooien en andere uitgaven van persoonlijke aard
• Overige, niet-genoemde maaltijden, zoals lunches
• Reis- en annuleringsverzekeringen

RD-abonneeprijs € 739,-,
Niet-abonneeprijs € 779,-. Toeslag eenpersoonskamer € 150,-.
Aanmelden voor 1 maart 2020.
NB Prijswijziging voorbehouden i.v.m. koerswisseling van het Engelse pond.
Voor mensen die niet goed ter been zijn, is deze reis minder geschikt.

Opstapplaatsen:
0 Nunspeet Transferium 0 Utrecht Transferium Westraven 
0 Meerkerk AC 0 Heinenoord Tienvoet 0 Hoogerheide

Aanmelden 
Meld u aan via het bijgevoegde inschrijfformulier. Of via beleefenontmoet.nl.



INSCHRIJFFORMULIER RD-abonneereis Bunyan en de tuinen van Kent  
D.V. 11 t/m 15 mei 2020

   
GEGEVENS DEELNEMER 1
Naam + voorletters:  _____________________________________________________________________________  M / V

Officiële voornamen en achternaam (bij dames ook meisjesnaam) paspoort of ID kaart:   _________________________________

Documentnummer paspoort of ID kaart:  ___________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: ________________________________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________________________________________________

Mobiel nummer:  _____________________________________________________________________________________

E-mailadres: _________________________________________________________________________________________

Geboortedatum:  _____________________________________________________________________________________

Contactadres thuisblijvers: ______________________________________________________________________________ 

Geeft u toestemming voor vermelding van uw naam en woonplaats op de deelnemerslijst?  Ja/Nee 

Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)   Ja/Nee

Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.)  Ja/Nee

Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.  

Ik ben RD-abonnee: ja/nee, vroegboekprijs geldt alleen voor abonnees voor aanmeldingen tot 1 maart 2020.

Opstapplaats:
O Nunspeet Transferium    O Utrecht Transferium Westraven    O Meerkerk AC      O Heinenoord Tienvoet    O Hoogerheide  

Gewenste kamerindeling: 
O eenpersoonskamer   O tweepersoonskamer     O tweepersoonskamer met twee eenpersoonsbedden 

GEGEVENS DEELNEMER 2
Naam + voorletters:  _____________________________________________________________________________  M / V

Officiële voornamen en achternaam (bij dames ook meisjesnaam) paspoort of ID kaart:   _________________________________

Documentnummer paspoort of ID kaart:  ___________________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: ________________________________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________________________________________________________________

Mobiel nummer:  _____________________________________________________________________________________

E-mailadres: _________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: _____________________________________________________________________________________

Contactadres thuisblijvers: ______________________________________________________________________________ 

Geeft u toestemming voor vermelding van uw naam en woonplaats op de deelnemerslijst?  Ja/Nee 

Annuleringsverzekering (5,5% van de reissom, over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting berekend)   Ja/Nee

Reisverzekering (€ 1,92 p.p.p.d.)  Ja/Nee

Voor beide verzekeringen gelden € 5,50 poliskosten.  

Ik ben RD-abonnee: ja/nee, vroegboekprijs geldt alleen voor abonnees voor aanmeldingen tot 1 maart 2020.

Opstapplaats:
O Nunspeet Transferium    O Utrecht Transferium Westraven    O Meerkerk AC      O Heinenoord Tienvoet    O Hoogerheide  

Gewenste kamerindeling: 
O eenpersoonskamer   O tweepersoonskamer     O tweepersoonskamer met twee eenpersoonsbedden 

BIJZONDERHEDEN  
Ik deel mijn kamer met: _______________________________________________________________________________ 
Dieetwensen/opmerkingen: _______________________________________________________________________________
Medicijngebruik: ______________________________________________________________________________________
Naam en telefoonnummer achterblijvers: ____________________________________________________________________
Handtekening: _______________________________________________________________________________________

U kunt dit inschrijfformulier opsturen naar: RD-reizen o.v.v. Bunyan/tuinenreis, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. U ontvangt van ons t.z.t. een
schriftelijke bevestiging met informatie over de betaling en praktische informatie.


