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DAGTOCHT KASTEELTUINEN IN ARCEN NOORD LIMBURG

ZATERDÀG ,I7 SEPïEMBER 2022

Deze maand gaan we op bezoek bij de de Kasteeltuinen in Arcen.

Via de bekende opstapplaatsen rijden we naar het Pannekoekenhuis bij de Beijenmarkt voor koffie en gebak
Na de koffie vertrekken we naar Venray voor een Limburgse koffietafel met kroket.
Na de lunch rijden we via een toeristische route naar Arcen voor het bezoek aan de kasteeltuinen.

We laten u genieten in een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa, bestaande uit 32
hectare park vol geur en kleur met unieke tuinen en een historische buitenplaats met 17e-eeuwse kasteel.
Het park heeft meer dan 15 verschillende tuinen waarin u de schoonheid van de bloemen en planten kunt
ontdekken afgewisseld met vijvers en watervalletjes. Er is een uitgebreid rosarium, een thema tuin met
rododendrons en tijdens uw wandeling door de Oosterse Watertuin met vlammend rode Japanse esdoorns waant
u zich in Azië.
Het omgrachte Kasteel heeft een grootse uitstraling die u terugvoert naar de 17e-eeuw.
De Bel-etage is historisch inge richt met meubelen en schilderijen, hier beleeft u de geschedenis van Kasteel
Arcen.

Na het bezoek aan Arcen rijden we naar Rest. Verploegen in Wijchen voor het diner.
We arriveren om circa 21:00 uur in Amstelveen.

Koffie met Bossche Bol bij Kamelenmelkerij Smits in BLERICUM
Rondleiding Kamelen boerderij
Warme lunch bij Restaurant Het Witte Huis in ZEELAND (N.Br.) voor een speciaaljaarmenu
Na de lunch vrije tijd in NIJMEGEN

Vertrek: ZATERDAG Ií§EPTEMBER 08:30 uur

Via: Wimbledonoa 2, lnqano DVH / Warenhuis [/aoaziin 1181. zride Handelsweo

Thuiskomst: Rond 2í:00 uur arriveren we weer in Amstelveen

Prijs: Leden € 85,00 K/G, Lunch, bezoek Kasteeltuinen en Diner

Heeft u 3 dagen voor vertrek nog geen bericht ontvangen? Bel dan de secretaris, Tel. 023-5CI52698

Leden die over een E-mailadres (Niet het KLM E-mailadres) beschikken worden vriendelijk verzocht dit door te
geven, zodatzrl het bulletin via de elektronische nieuwsbrief kunnen ontvangen.
E-mailadres: secretaris@klm-excursie-vereniging.nl Website: https://www.klm-excursie-vereniging.nl
Leden die het bulletin op elektronische wijze ontvangen kunnen hun inschrijving via een email opsturen.

Leden die via de post inschrijven zenden hun strookje naar:
W.J.J.M. Berkhout
Kuinderbos 11, 2134 KM HOOFDDORP
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Aankruisen :

Wenst deelnemersbewijzen Wimbledonpark 2 / lngang DVH :_
Warenhuis Magazijn 1181, zilde Handelsweg:_

lndien géén varkensvlees gewenst is, dan aantal aangeven:_ Keizer Karelweg bushalte Kruiskerk.
Handtekening Stadionplein Total Tankstation :_


