Meivakantie: 27 april – 4 mei 2019
Outdoors tuinierweek
voor tuinouders en tuinkabouters
bij Simply Canvas
Vogelnestjes timmeren, toverzalf maken, een bloemenspiraal bouwen, plantjes planten, koken uit de tuin en een groot
insectenhotel inrichten. Dat gaan we allemaal doen en meer in de meivakantie.
Prijs voor de week inclusief 3 maaltijden (aankomst, koken met de kinderen en afscheidsavond) €895 in de tenten en €950 in het witte of stenen b&b huis. Voor het hele gezin,
inclusief ontbijt en activiteiten. Excl. reis naar ons toe. Plaats: Simply Canvas, Bonac, 47120 Saint Jean de Duras Inschrijven: sansan@simplycanvas.eu www.simplycanvas.eu

Heb je zin er even lekker tussenuit te gaan in de meivakantie? Simply Canvas organiseert
een leuke outdoors tuinier week voor het hele gezin. We gaan bijna elke dag iets leuks
doen op het gebied van tuinieren. Ben je al eens eerder hier geweest dan ken je vast de
toverzalf van Sandra die overal tegen werkt. Samen met haar vertrekken we de tuin in om
plantjes te verzamelen en we maken de zalf. Natuurlijk krijg je een potje mee naar huis.
Met Santi ga je vogelnestjes timmeren die je mee naar huis mag nemen of hier in de boom
hangen. We gaan een groot insectenhotel op het terrein inrichten met elkaar zodat de
bijtjes weer nestjes kunnen maken. We bouwen een bloemenspiraal en planten er eetbare
bloemen en kruiden in en koken een heerlijke maaltijd in elkaar met wat we vinden in de
tuin. Natuurlijk mag het kampvuur niet ontbreken of een pingpong of voetbaltournooi.
Dat allemaal buiten gewoon lekker van onze plek genieten. De week is zeker niet propvol.
Lekker tijd om te genieten met het gezin, te kletsen aan de eettafel, te plonsen in het
zwembad en een boekje te lezen. Natuurlijk mag een tripje aan een boerenmarkt niet
missen, of ga klimmen in het klimpark en spelletjes spelen in een groot kasteel. We
eindigen natuurlijk met wensen in onze wensboom te hangen.

Programma
Zaterdag: Aankomstdiner
Zondag: Insectenhotel maken
Maandag: toverzalf maken
Dinsdag: Bloemenspiraal maken en beplanten
Woensdag: Koken met de kinderen
Donderdag: vogelnestjes timmeren
Vrijdag: Afscheidsdiner met kampvuur, marshmellows roosteren en wensen in de
wensboom
(afhankelijk van het weer kunnen we wat veranderingen in het programma aanbrengen)

Prijs

Prijs voor de week inclusief 3 maaltijden (aankomst, koken met de kinderen en
afscheidsavond) €895 in de tenten (€950 in het witte of stenen b&b huis). Minimaal
deelname 4 families.

Verblijf, eten en omgeving

Je slaapt in een huis of safaritent omgevingen door de rollende heuvels van Zuidwest
Frankrijk vlakbij Bergerac (Dordogne). Hier tref je nog een stukje Frankrijk aan waar het
leven nog een klein beetje langzamer gaat en er aandacht voor elkaar is. De dagelijkse
boerenmarkten staan vol lokale producenten. Sandra en Santi koken met lokale/
biologische producten, waar mogelijk van eigen land. De safaritenten beschikken over
electriciteit, kookgelegenheid en een prive badkamer.

Reis

Vlieg met Transavia vanaf Rotterdam naar Bergerac en huur daar een auto, of kom rijden.

Lokaal eten

safaritenten

Witte b&b huis

zwembad

Stenen huis

safaritent

