
WATS  REIZEN 
Uw partner in georganiseerde tuinreizen 

DE KEYSERLEI 44 – 2018 ANTWERPEN 

TEL 03 233 85 96 – FAX 03 232 17 64 – KBC 411–1093181–90 

BTW0446.408.450 – LIC 5151 

e-mail :  simone@wats.be 

 

 

SOMERSET & DEVON 

EXMOOR NATIONAL PARK & QUANTOCK HILLS 

 

VAN ZONDAG 16 JUNI tot VRIJDAG 21 JUNI 2013 

**********************************************************  

 

DEZE  TUINREIS WORDT BEGELEID DOOR 

 MR PETER DE CONINCK  -  KWEKER & GROENJOURNALIST 

MRS LEA BASTIJNS – ORGANISATRICE VAN TUINREIZEN 

 

 

 



Somerset (historisch ook: Somersetshire) is een graafschap in het zuid-westen van Engeland, 
met als hoofdstad Taunton. Het ligt aan het Kanaal van Bristol, en grenst aan de graafschappen Devon 
en Dorset in het zuiden, Wiltshire in het oosten en Bristol met Gloucestershire in het noorden. 
Somerset bestaat voornamelijk uit landelijk gebied met glooiende heuvels. 

 

Exmoor National Park  gelegen aan de uiterste westhoek van Somerset en het noorden 
van Devon.  Het is een hoog plateau, tussen de 300 en de 500 m, dat bestaat uit een golvend 

heuvelland en moerassige veengronden, begroeid met heide, gras, varens en doornstruiken. Talrijk zijn 

de dalen en de valleien, hier “combs” genoemd, die fraai bebost zijn met eiken, berken, essen, elzen, 

notebomen en naaldbossen.  De landelijke dreven zijn omzoomd door  hagen van beuken.  De hoogste 

top is de Dunkery Beacon, die oprijst tot 515 m en een magnifiek panorama biedt met fraai uitzicht 

over de Minehead Bay tot de Quantock en het kanaal van Bristol tot aan de bergen van Glamorgan in 

Wales.   Het vogel -en wildbestand, met edelherten en wilde pony’s  is  zeer gevarieerd 

 

Quantock. De Quantock platteland is een van de mooiste in Engeland.  In 1956 was het de eerste 
de toekenning van de nationale status van Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) en de 
Quantock Common is aangewezen als gebied van Special Scientific Interest (SSI).  De status dient om 
bescherming te bieden aan dit bijzondere landschap waar habitat van internationaal belang bevat 
bijvoorbeeld bijna 10% van de maritieme ter wereld heide ligt binnen haar grenzen.  De heuvels zelf 
beslaat een oppervlakte meten van ongeveer 12 mijl door 4 en tot een hoogte van 384 meter (1.260 
voet) aan de hals Will's.  Die zich uitstrekt van net ten noorden van de provinciestad van Taunton zij 
voldoen aan het Kanaal van Bristol aan hun noordelijke einde.  Vanaf de toppen zijn er uitgebreide 
uitzicht op de Brendon Hills en Exmoor in het westen, de Blackdown Hills naar het zuid-westen en het 
Bridgewater Bay naar het oosten.  De heuveltoppen worden grotendeels gedekt door open heide, die 
afdaalt in gebieden van loof bos, bosbouw en landbouwgrond.  Veel combes, of dalen, elk met eigen 
kenmerken, gesneden in de zijkant van de heuvels met dorpjes en gehuchten verspreid over de lagere 
hellingen.   

 

Hotel  Best Western Webbington & Spa in Axbridge ***  
ligt op een van de zuidelijke hellingen van de Mendip Hills, met uitzicht op het prachtige gehucht 
Loxton.  Het biedt U gratis WiFI en nieuwe, gerenoveerde recreatievoorzieningen, zoals een verwarmd 
binnenzwembad.   Voor nog meer verwennerij en welverdiende luxe heeft het hotel ook 
schoonheidsspecialisten en aromatherapeuten in dienst.  Het hotel heeft ook een nieuwe bar met 
terras, met fraai uitzicht over het platteland van Somerset.  Ook is er een serre met een prachtig 
uitzicht op de vallei.   Het uitstekende restaurant serveert diverse verse gerechten.    Algemeen:  
restaurant, bar, 24 uursreceptie, kranten, tuin, terras, rookvrije kamers, voorzieningen voor gasten 
met een lichamelijke beperking, versneld in- en uitchecken, verwarming, bagageopslag, alle ruimtes 
rookvrij, snackbar, zonneterras, tennisbaan, sauna, fitness, solarium, wellness, bibliotheek, 
binnenzwembad.  
 
 

 

 



 

 

REISPROGRAMMA. 

 

Zondag 16 juni : 

Wij reizen met de Eurostar naar Londen, met een biljet geldig vanuit elk Belgisch station  en voorzien 

een halte in Lille voor de reizigers  die daar wensen op te stappen.  De juiste uurregeling van de 

Eurostar wordt U later mededegeeld.  Vanuit Londen rijden we met een Engelse autocar westwaarts 

naar Somerset.    

Het verblijf  wordt voorzien in  het Best Western  Webbington Hotel en Spa ***  in Axbridge.   

Wij verblijven in dit hotel op basis van halfpension.  

  

 

Wild 

Exmoor 

poney’s 

   

      

       
Maandag 17 juni:  

Wij rijden tijdens deze reis verschillende malen doorheen het EXMOOR NATIONAL PARK. 

In de voormiddag bezoeken wij EAST LAMBROOK MANOR GARDEN.  Een van de meest geliefde 

privaat-tuinen in  Engeland, gecreëerd door Margery Fish, gekende “plantswoman” en 

tuinboekenschrijfster.  Haar aangeboren gave  om ouderwetse en hedendaagse  bloemen en planten 

samen te brengen tot een harmonieus geheel, maken van deze tuin een zeer mooie en charmante 

creatie.     

 

 

 

 

 



Margery Fish 

 

 

 

 

 

Vervolgens bezoeken wij SHAPCOTT BARTON  ESTATE GARDEN, een  private tuin in EAST 

KNOWSTONE.  Een 200 acres groot landgoed rondom een historische manor  aangelegd, met  vele 

variëteiten aan bloemen en planten, met een keukentuin en  oude gerestaureerde vijvers. 

 

     Shapcott Barton 

 

Een reservering is gemaakt voor een facultatieve lunch. 

Na de middag bezoeken wij een Victoriaans herenhuis: KNIGHTSHAYES –COURT, lid van de 

National Trust, gelegen bij TIVERTON in het golvende landschap van Devon.  Dit opvallend 

Victorian gotisch huis is een uitzonderlijk overblijfsel  van William Burges  bouwstijl, met zijn 

waterspuwers, en een beeldwerk van de 7 hoofdzonden in de middeleeuwse grote hall. 

Wij bezoeken ook de ommuurde tuin en wandelen doorheen  het park met zijn grappige topiaries. 

        

 Knightshayes-Court 

Thee of koffie met cake/gebak voorzien. 

Verder  rijden we naar  HOLBROOK GARDEN  nabij Tiverton,  met zijn mooie vaste plantenborders 

en houder van de nationale collectie van Helenium  of  Zonnekruid. 



Dinsdag 18 juni: 

Vandaag bezoeken wij  de RHS ROSEMOOR GARDEN  bij GREAT –TORRINGTON, een 

betoverend mooie tuin,  meticuleus  uitgewerkt en aangelegd,  met  steile beplante valleien,  formele en 

informele tuinen en steeds vol kleur en geur.  

    Rosemoor  

 

 

Verder naar  HARTLAND ABBEY GARDENS  gelegen nabij het landseinde HARTLAND POINT. 

Deze abdij werd door koning Henri VIII gegeven aan de bewaarder van zijn privé wijnkelders, wiens 

afstammelingen er heden nog wonen. De moerastuin en de varentuin werden oorspronkelijk 

ontworpen door GERTRUDE  JEKYLL.  Verder kan je in deze tuin nog een grote  variëteit aan 

planten bewonderen. 

 

     

   

 

 

 

Hartland Abbey 

 

 

Er is ook hier een reservering gemaakt voor een facultative lunch. 

Nadien bezoeken we nog  TAPELEY GARDENS in INSTOW.  Vanaf de formele terrassen tot aan 

het  meer  wandelen wij door het bos en de groentetuinen.  De zuidgerichte terrassen van dit park zijn  

de oudst  aangelegde en meest karakteristieke,   met de hand gegraven en  beplant met  semi-tropische 

en speciale,  zelden geziene planten in de UK.  

        

 Tapeley 



Woensdag 19 juni: 
 
Vandaag gaat onze uitsap naar WELLS. Vanuit welke richting wij ook komen,  de machtige torens van 

de kathedraal  houden onze  blik  gevangen.  Gebouwd in de 13e eeuw in zuivere Early English stijl 

verheft ze zich hoog  boven  dit  kleine middeleeuwse  stadje. Wij bezoeken ze dan ook onder leiding 

van een lokale gids. 

        

        

Daarna gaan we naar BRISTOL voor en geleide wandeling  doorheen de hoofdstad van het ZW deel 

van Engeland.  

De stad ligt aan de monding van rivier de Avon en is een belangrijke internationale havenstad. 
Daarnaast is de stad bekend als centrum van vliegtuigindustrie, met de Bristol Aeroplane Company, 
waar de Concorde werd gebouwd. Ook is Bristol een centrum voor wijnexport en de productie van glas. 

Vroeger gelinkt aan de zee was ze een van de grootste havens, maar nu is ze veeleer gericht op cultuur . 

Om de romantiek van de stad te proeven wandelen wij door King street  met zijn vele oude huizen.  

Hier is  vrije tijd voorzien voor persoonlijke bezoeken.  Zij die het wensen kunnen samen met Peter,  de 

botanische tuin bezoeken. 

Vrije tijd is ook voorzien voor de facultatieve lunch. 

Wij eindigen met TYNTESFIELD GARDEN  van de National Trust, gelegen in het groen en op 

enkele mijlen van Bristol.  Wij genieten van het  uitzicht op de Yeo vallei.  Terrassen met  formele  

tuinen,  romantische uitkijkjes  i n de rozentuinen, een keukentuin en  een arboretum. 

 

      Tyntesfield 

 

 



 

Donderdag 20 juni: 

Het domein van HESTERCOMBE GARDENS  bij TAUNTON, staat deze voormiddag op ons 

progamma. Verlies uzelf in de meren, tempels,  watervallen, formele terrassen, adembenemende  

uitzichten  van  3 eeuwen tuingeschiedenis.  Geniet ook van de verbluffend mooie Edwardian tuin 

getekend door Sir Edwin Lutyens  en  Getrude Jekyll.  

 

     Hestercombe  

 

Daarna rijden we door de QUANTOCK  HILLS, een idyllische streek waar vele dichters hun 

inspiratie zochten. Veel groen, eikenbossen en verwilderde parken. Op een heldere dag heeft men 

vanaf de heuveltoppen een prachtig uitzicht op Wales  en de Blackdown Hills .  

Er wordt een facultatieve lunch voorzien. 

 

 Quantock Hills 

 

 

Daarna rijden we doorheen  HOLNICOTE  ESTATE van de National Trust, uitgestrekt over 5000 
hectares van het EXMOOR  NATIONAL  PARK, waaronder dorpjes aan de kust, velden , bossen en 
meren. 

       Holnicote  

 



We pauseren in SELWORTHY,  gebouwd in 1860 als een modeldorp,  met cottages onder een rieten 

dak  en met de mooiste uitzichten over EXMOOR  NATIONAL PARK. 

Hier gebruiken we thee/koffie met gebak. 

 

        Selworthy 

 

 

Verder bezoeken we nog  DUNSTER CASTLE & GARDENS, eveneens van de National Trust, 

gelegen op een heuveltop en daterend uit de Normandische  tijd,  met een indrukwekkende 

middeleeuwse  inkomtoren.  Het kasteel is nu luxueus 19e eeuws  verblijf van de Luttrell  familie die 

hier  reeds 600 jaar woont.  Met spectaculaire zichten op de Bristol Channel, de  Quantock Hills en het 

Exmoor National Park is dit een unieke woonst. We wandelen door de mediterraans geïnspireerde  

zuiderterrassen  met zonminnende planten en palmbomen.  

 

       

 Dunster Castle 

 

 

 

Vrijdag 21 juni: 

Na het ontbijt vertrekken wij  richting Londen voor het vertrek met de Eurostar.  Afhangend van de 

uurrooster van de trein voorzien wij nog een halte onderweg.   De juiste uurregeling van de trein wordt 

U  later  medegedeeld.   Uw ticket is geldig tot elk Belgisch station. 

 

***************************   

 

 

 

 

 

 

 



Reissom per persoon:  

bij een deelname vanaf 20 personen     930 € 

indien er geen 20 personen deelnemen 1.070 € 

toeslag éénpersoonskamer                          180 € 

 het Engels pond werd berekend aan de koers  van 3 oktober 2012 

Inbegrepen: 

 * het treinticket naar Londen in 2de klasse geldig uit elk Belgisch station 

* een Engelse autocar met chauffeur gedurende gans de reis 

* 5 overnachtingen in het hotel in halfpension ( ontbijt & avondmaal ) 

*  2 x thee / koffie en gebak in de namiddag 

*  bagagisten in het hotel  ( 1 stuk p.p. ) 

* de vermelde uitstappen  en bezoeken 

*  geleid bezoek aan Wells kathedraal en de stad Bristol 

* de begeleiding door Mr Peter De Coninck en Mrs Lea Bastijns 

* taksen, diensten en BTW 

Niet inbegrepen: 

 *     de middagmalen ( gereserveerd maar facultatief ) 

* de dranken bij de maaltijden 

* het drinkgeld voor de chauffeur: 6 GBP  p. p. te betalen aan de chauffeur 

* eventuele verzekeringen (zie lager) 

* de inkomgelden ( ongeveer  96 GBP  p.p. wordt gefactureerd door Wats ) 

 

Annulatieverzekering:   de premie bedraagt  4,5  %  van de totale reissom. 

 

Annulatiekosten indien U geen verzekering heeft afgesloten:  

*  vanaf de inschrijving tot 16 april     300 euro 

*   vanaf 17 april tot en met 15 mei       50 %  van de reissom 

*  vanaf 16 mei                      100 % van de reissom 

 

Praktische regeling:  

• U stuurt het ingevuld  inschrijvingsformulier:   
Of per post naar Reizen Wats – De Keyserlei 44 – 2018 Antwerpen  

Of per fax naar het nummer  03 232 17 64  

Of per e-mail naar   simone@wats.be 

• U ontvangt een bestelbon  van Wats 

• Bij ontvangst van de bestelbon betaalt U een voorschot van 300 euro p. p. 

• U ontvangt de saldofactuur  1  maand voor vertrek met het definitieve programma   

• Alle info aangaande deze reis bekomt U bij Mrs Lea Bastijns  
GSM 0486 / 76 20 89  of per e-mail  lea.bastijns@belgacom.net 



INSCHRIJVINGSFORMULIER   -   SOMERSET  2013 
********************************************************************************* 

  

NAAM EN VOORNAAM, MEISJESNAAM VAN DE GEHUWDE ECHTGENOTE OF WEDUWE: 

 

1° PERSOON …………………………………………………………………………………………… 

 

2° PERSOON …………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES:  …………………………………………………………………………………………… 

 

POSTNR:  …………………..  WOONPLAATS:  ………………………………………………… 

 

TELEFOON: ………………….…………………………………………………………………….. 

 

U wenst een tweepersoonskamer   O 

U wenst een éénpersoonskamer   O 

U wenst een annulatieverzekering     O 

U neemt de Eurostar uit Brussel   O 

U neemt de Eurostar uit Lille    O 

 

WENST U DE KAMER TE DELEN MET EEN ALLEENSTAANDE ?   ZO JA, MET WIE ?  

NAAM EN VOORNAAM, MEISJESNAAM VAN DE GEHUWDE ECHTGENOTE OF WEDUWE: 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES:  …………………………………………………………………………………………… 

 

POSTNR:  …………………..  WOONPLAATS:  ………………………………………………… 

 

TELEFOON: ………………….…………………………………………………………………….. 

 

 

U wenst een annulatieverzekering     O 

U neemt de Eurostar uit Brussel   O 

U neemt de Eurostar uit Lille    O 


