Inglismaa: Cornwalli võluvad aiad ja pargid

28.HOOAEG
Jõulusoodus kuni 10.01!

Orienteeruv programm
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 7,5 miili (1 miil- 1,6 km) (30 min) – Savilli aed (kuulub Windsori parkide hulka, s.o osa
suurest Windsori pargist). Wick Lane, Englefield Green, Surrey.
Rahvapargi stiilis kõigi aastaaegade aed, kauplus, restoran. Avatud kl 10-18, sisse kuni kl 17. Grupi hind 8 £
Arboreetum, niiskust vajavad taimed, rodod, kameeliad, magnooliad, hüatsindid, teeroosid, nn kuiv aed,
asalead. Tiigid. Soovitavalt 2 tundi. Kl 10-12. groups@windsorgreatpark.co.uk
The Courts Garden (tlk õukonna aed) Holt, Bradford on Avoni lähedal, Wiltshire. 94 miili (150 km) M4
kaudu, 2 tundi, sõiduaeg kl 12-14
Tõeline Inglise aed, parim näide Inglismaa country stiilist. Arboreetum, lilled, topiaarid, teeruum. Kl 1117.30. Grupp 6.30 £. , aias kl 14-16
courtsgarden@nationaltrust.org.uk
NB! Kui me need 2 võtame, siis 3. aed jääb juba järgmiseks hommikuks. Nüüd on mõttekas sõita kohale
järgmiseks hommikuks.
Majutus: Taunton või Bridgewater lähedal.
Esmaspäev, 8.05.
Algavad Cormwalli aiadю
Hestercombe Garden (Tauntoni ja Bridgewateri vahel) A 303 kaudu 70 miili (112 km) 1 t 40 min
Kaks täiesti erinevat aeda, esimene pärit 18. sajandist, teine rajatud 230. sajandil, 50 aakrit (20 ha)
maastikku ja formaalseid aedu. Aed kl 10-18, sissepääs kuni 17. Maja: galerii ja raamatukauplus kl 11-17.
restoran kl 12-17, kohvik 10-17.30, aiapood ja taimekeskus 11.-17.30. Grupipilet 7.95 £
Kl 10-12 aias. Soovitatakse 2 tundi. www.hestercombe.com Booking: info@hestercombe.com
Knightshays Court and Gardens. Devon, Bolham, Tiverton. M 5 kaudu 28 miili (45 km). Sõit kl 12-13,
aias kl 13-15
Kaunis 20. sajandi aed. Suured panoraamvaated, puud ja põõsad, pügatud hekid, topiaarid.40 aakrit (60 ha).
Aed kl 10-17, loss 11-17, park loojanguni. Kohvik kl 10-17.Taimekeskus ja pood 10-17. Grupp 7.90 £.
Soovitatakse kuni 2 tundi. www.nationaltrust.org.uk/knightshays
Rosemoor RHS aed. Great Torrington, Devon, A 361 ja B 3227 kaudu 37 miili (59,2 km). Sõit kl 15-16.
kl 10-18, (sisse kuni kl 17), grupp 9 £, , kauplus, kohvik. 20. sajandi 2. pooles rajatud eraaed, mida on
laiendatud näidisaiaks ja kus uues osas on esindatud mitmed aiastiilid. 40 aakrit e 16 ha.
Group visit ettetellimine rosemooradmin@rhs.org.uk, Peale Rosemoori sõidame ööbima Exeteri , s.o 34
miili e 55 km.
Majutus Exeteris.
Teisipäev, 9.05.
Hommikul Exeter-Bicton 13 miili e 21 km
Bicton Park kl 10-12 Bicton Park, Botaanikaaia arboreetum, East Budleigh, Exeter, 300 aastat
aiandusajalugu, Itaalia e, Ameerika aed, Vahemerteäärne aed. Kl 10-17. grupp 4.95 £
www.bictongardens.co.uk
Forde Abbey Maja ja aiad (House and Gardens), Chard, A 30 38 miili (60,8 km) sõitu 50 min.
Arboreetum, taimede müük, teeruum, kohv, koogid, kerged lõunad, avatud kuni 14.30, kõik muu kl 1016.30, sisse, suletakse 17.30. loss avatud T-L, www.fordeabbey.co.uk info@fordeabbey.co.uk
Aed grupile 7,50 £, aed ja maja grupile 8.50 £
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Bicton Park, Botaanikaaia arboreetum, East Budleigh, Exeter, kl 10-12
300 aastat aiandusajalugu, Itaalia e, Ameerika aed, Vahemerteäärne aed. Kl 10-17. grupp 4.95 £
www.bictongardens.co.uk
Forde Abbey maja ja aiad Bicton-Forde Abbey /Chard A 35 kaudu 34 miili (55 km) 45 min. kl 12-12.45
sõit, kohal 12.45-14.45 .
Arboreetum, taimede müük, teeruum, kohv, koogid, kerged lõunad, avatud kuni 14.30, kõik muu kl 1016.30, sisse, suletakse 17.30. loss avatud T-L, www.fordeabbey.co.uk info@fordeabbey.co.uk
Aed grupile 7,50 £, aed ja maja grupile 8.50 £
Montacute House, Yeovil, A 303 Yeovil. 18 miili A 303, (29 km)
Tudori aegne maja ja suurepärane 17. sajandil rajatud aed, kl 11-18. Aed, kohvik, kauplus kl 10-17. 9.50 £ ,
12 aakrit e 4,8 ha, jugapuude hekid, küpressid (?) Cupressus arizonica , 1940ndatel istutatud vanad
roosisordid jm. www.nationaltrust.org.uk/montacute-house
montacute@nationaltrust.org.uk Ja siis Wisley suunas ööbima.
Majutus Basingstoke’is.
Kolmapäev, 10.05,
Wisley kuninglik näidisaed avatud kl 10/ 18, kasvuhooned kl 10/17.15, kohvik. Grupp 11.70.
www.rhs.or.uk . 4 tundi kohapeal .
Kui jagaks aja pooleks: 2 tundi Wisley ja 1,5 tundi kuninglik Botaanikaaed (Kew gardens) –jääb mõlemale
liiga vähe? Ühest teise on 30 miili ehk 48 km.
Kl 10-12 Wisley, 12.-12.45 sõit, kl 12.45.-14.30 Kew Bot aed.
Wiselys 2 tundi ja Kews 1 tund 45 min. Kas jääb väheks?
Wisley-Lennujaam 22 miili e 36 km / Kew aed Lennujaam 10 miili e 16 km.
Välja jäävad kaugemad aiad: Heligan, Caerhays, Trebach, Trewidden , kuhu ei jõua 4 päevaga, need on
poolsaare kaugemas otsas.
Transfeer lennujaama.
kl.18.05-23.00 lend nr. AY834 Heathrow London-HEL ja kl.23.45-00.20 lend nr. AY117 HEL-TLN.
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt. muudatusi sõltuvalt ilmast jamuust meist mitteo
lenevatest põhjustest.
Hind 790 EUR sisaldab majutuse ***hotellides 3 ööd kahestes tubades hommikusöögiga, Finnair lend
Tallinn-Helsinki-London—Helsinki-Tallinn, bussi vastavalt programmile ja giiditeenuse.
Hind ei sisalda sissepääse (tasutakse bussis ca 90-100 EUR). 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
Eesti Dendroloogia Selts Aino Aaspõllu tel. 5042603, 644 0045 või e-postile aaspollu.aino@gmail.com
Reisibüroo COMTOUR tel. 6455 925, 52 20 009 või e-postile comtour@comtour.ee
Tellimus muutub Reisibüroole Comtour siduvaks peale ettemaksu, mis on reisijalt 150 EUR tasumist kahe
nädala jooksul peale broneerimist. Ülejäänud reisimaksumus palume tasuda hiljemalt 31. märtsiks 17.
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OÜ Comtouri arveldusarve EE381010052027836004) AS SEB Pank.
Ülekandel palume märkida: reisija ees- ja perekonnanimi ja reis. Soovi korral esitame arve (palume firma
nime, aadressi, postiindeksit). Tasuda saab ka sularahas meie kontoris Tallinn, Lauteri 7 (hotell Olümpia
kõrval).
Reisibüroo ei vastuta kindlustuse eest. Palume teatada oma soovist teha reisikindlustus.
FINNAIR - P A G A S
Käsipagas :
• üks käsipagasi ühik maksimaalsete mõõtmetega 56 cm x 45 cm x 25 cm
• üks isiklik ese, nt väike käekott, väike sülearvuti kott või väike seljakott, mis peab mahtuma teie ees
oleva istme alla ja mille maksimaalsed mõõtmed on 40 cm x 30 cm x 15 cm
• maksimaalse kogukaaluga 8 kg
kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse
kilekotti (nn minigrip kotti); kilekotti paigutavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on
100 ml;
käsipagasis ei tohi olla teravaid esemeid nagu noad, käärid, küüneviil ning hambapastad, deodorandid, jms.
Äraantava pagasi üks pagasiühik maksimumkaaluga 23 kg ja välismõõtmetega (pikkus + laius + kõrgus)
kuni 158 cm.
Internetis lennule registreerumise tingimused www.finnair.com
Kohustuslik on võtta kaasa PASS, mis peab kehtima 6 kuud peale reisi lõppu, või ID-kaart.
Meeldivat reisi soovides,
Urve Joost
Comtouri tegevjuht
tel.+ 372 522 0009
22.11.2016

