Bezoek “Plantentuin Meise”
op Zaterdag 14 april 2018

“Plantentuin Meise” ligt ongeveer 12 km ten noorden van het centrum van Brussel of 3 km van
het Atomium, net in het Vlaamse Gewest, eventjes buiten de Brusselse Grote Buitenring (R0).
Plantentuin Meise - Domein van Bouchout - Nieuwelaan 38 - 1860 Meise
Inkom van de plantentuin wordt u aangeboden door de vereniging.
Prijs middagmaal: 29,5 euro per persoon.
PROGRAMMA:
09u30 - 09u45

Samenkomst en verwelkoming aan de hoofdingang van de Plantentuin.

09u45 - 10u00

Wandelen naar het Plantenpaleis (serres).

10u00 - 11u00

Bezoek Plantenpaleis met gids (bomen v. d. wereld, regenwoud, etc.)
Een tocht doorheen de kassen van het “Plantenpaleis” laat u toe kennis
te maken met planten uit de warmere streken van de wereld. Cactussen,
reuzenwaterlelies en palmen passeren de revue.

11u00 - 12u00

Wandelbezoek door de Plantentuin met gids (buitencollecties).
Houdt u van tuinieren? Dan zal deze rondleiding door de openluchtverzamelingen u zeker bekoren. Alle planten hier zijn winterhard. Er is altijd
wel iets te zien, van de vroege lente tot de winterbloeiers. Laarzen aan
en op zoek naar de dwergkastanjes of de sneeuwklokjesboom.

12u00 - 12u15

Wandelbezoek eindigt aan Oranjerie.

12u15 - 14u00

Middagmaal in Oranjerie:
Menu van de Chef: 29,5 euro per persoon.
 Een heerlijke soep met verse seizoengroenten
 Een smakelijke lunch:
		
keuze uit - rundstoofvlees met frietjes
			
- vis met puree.
 Lekker gebak van de dag met koffie.
Gratis water tijdens de maaltijd.
Voor diegene die hun dag willen verlengen kunnen vanaf 14u00 vrij wandelen
of een vrij treinritje maken in de Plantentuin. Treintje stopt aan Oranjerie om 13u35; 14u35; 15u35.
Klik op de link om de reisweg naar de Plantentuin te bekijken: REISWEG PLANTENTUIN
Voor meer info over deze plantentuin klik op: MEER INFO PLANTENTUIN

Stapschoenen en fototoestel niet vergeten!

INSCHRIJVEN: www.hodgkinvzw.be - Blondeel Jean Pierre: 0495 56 15 09

