Inglismaa: Cornwalli võluvad aiad ja pargid
Pühapäev, 7.05.
Kl. 6.05-6.40 lend nr.AY118 TLN-HEL ja kl.8.00-9.10 lend nr. AY831 HEL-London,
Heathrow Airport. Kl 9.10 saabume Londonisse.
London-Windsor– Savilli aed (kuulub Windsori parkide hulka, s.o osa suurest Windsori
pargist). Wick Lane, Englefield Green, Surrey. Rahvapargi stiilis kõigi aastaaegade aed.
(Kauplus, restoran.)Arboreetum, niiskust vajavad taimed, rodod, kameeliad, magnooliad,
hüatsindid, teeroosid, nn kuiv aed, asalead. Tiigid. Grupi hind 8 £.
The Courts Garden (tlk õukonna aed) Holt, Bradford on Avoni lähedal, Wiltshire. Tõeline
Inglise aed, parim näide Inglismaa country-stiilist. Arboreetum, lilled, topiaarid, (teetuba).
Grupp: 6.30 £. Majutus.
Esmaspäev, 8.05.
Hestercombe Garden. Kaks täiesti erinevat aeda, esimene pärit 18. sajandist, teine rajatud
20. sajandil, 50 aakrit (20 ha) maastikku ja formaalseid aedu. (galerii ja raamatukauplus,
restoran, kohvik, aiapood ja taimekeskus 7.95 £
Knightshays Court and Gardens. Devon, Bolham, Tiverton. Kaunis 20. sajandi aed. Suured
panoraamvaated, puud ja põõsad, pügatud hekid, topiaarid.40 aakrit (60 ha). ( loss, kohvik,
taimekeskus ja pood). 7.90 £. www.nationaltrust.org.uk/knightshays
Rosemoor RHS aed. Great Torrington, Devon. 20. sajandi 2. pooles rajatud eraaed, mida on
laiendatud näidisaiaks ja kus uues osas on esindatud mitmed aiastiilid. 40 aakrit (16 ha).
(Kauplus, kohvik.) 9 £, Majutus Exeteris.
Teisipäev, 9.05.
Bicton Park, Botaanikaaia arboreetum, East Budleigh, Exeter, 300 aastat aiandusajalugu,
Itaalia e,Ameerika aed, Vahemere-äärne aed. 4.95 £ www.bictongardens.co.uk
Forde Abbey Maja ja aiad, Chard. 30 aakrit aeda ja järvi, kus kõik on täiuslik. Puukool.
(taimede müük, teetuba: kohv, koogid, kerged lõunad),
www.fordeabbey.co.uk Aed grupile 7,50 £, aed ja maja grupile 8.50 £
Montacute House, Yeovil. Tudori-aegne maja ja suurepärane 17. sajandil rajatud aed. 12
aakrit e 4,8 ha, jugapuude hekid, küpressid Cupressus arizonica , 1940-ndatel istutatud vanad
roosisordid jm. (Kohvik,kauplus,) 9.50 £ , www.nationaltrust.org.uk/montacute-house
Majutus Basingstoke’is.
Kolmapäev, 10.05,
Wisley kuninglik näidisaed. Erinevad aiastiilid õitemeres, väikesed näidisaiad, loodusõppe
keskus, erialaline raamatupood, istikute müük ja toredad kohvikud tee joomiseks ja
lõunatamiseks (veiniga). www.rhs.or.uk Grupp 11.70£. Transfeer lennujaama.
kl.18.05-23.00 lend nr. AY834 Heathrow London-HEL ja kl.23.45-00.20 lend nr. AY117
HEL-TLN.
Hind 790 € sisaldab majutuse ***hotellides 3 ööd kahestes tubades hommikusöögiga,
Tallinn-Helsink i-London—Helsinki-Tallinn, bussi vastavalt programmile ja giiditeenuse.
Hind ei sisalda sissepääse (tasutakse bussis ca 90-100 €). Grupp min 20 inimest.
Palume järgmiseid andmeid:
perekonna- ja eesnimi; isikukood; passi- või ID-kaardi number ja kehtivusaeg;
kontakttelefon; kodune
aadress; e-post, kellele esitada arve.
Registreerimine ja info
Reisibüroo COMTOUR tel. 6455 925, 52 20 009 või e-postile comtour@comtour.ee

