BUSREIZEN 2018

Arcen en Lottum

2-DAAGSE TUINENREIS

10/08 - 11/08

TIJDENS DEZE TWEEDAAGSE REIS BEZOEKEN WE DE PRACHTIG KASTEELTUIN IN ARCEN EN
BELEVEN WE HET ROZENFESTIVAL IN LOTTUM. MET DIT JAAR ALS THEMA: ROZEN SMAKEN
NAAR MEER.

DAG 1: VRIJDAG 10 AUGUSTUS Na de ophaalroute gaan we op weg richting Limburg. Onderweg
volgt er een korte koffiestop. We verwachten rond het middaguur in Arcen aan te komen. Hier
brengen we een bezoek aan de prachtige Kasteeltuinen. In de kasteeltuinen Arcen kunt u genieten
van meer dan 15 verschillende tuinen, de vele vijverpartijen en watervallen. Er zijn volop prachtige
plekjes om op een bankje te genieten en inspiratie op te doen. In de namiddag vertrekken we naar
ons hotel voor de kamerindeling en het diner.
DAG 2: ZATERDAG 11 AUGUSTUS Na het ontbijt gaan de koffers in de bus en brengen we u naar
Lottum. Het volledige dorp van Lottum wordt tijdens het Rozenfestival overspoeld met rozen.
Overal waar u kijkt ziet u rozen: de imposante kerk, kasteel de Borggraaf en de kasteellaan.
Op de verschillende pleinen en langs de gehele route zijn rozen in alle vormen en kleuren terug
te vinden. Het thema dit jaar is: Rozen smaken naar meer, en biedt alle ruimte aan de deelnemers
om hun creativiteit de vrije loop te laten. Los van smaakvolle mozaïeken, tuinen en objecten zal
er ook aan de horeca extra aandacht geschonken worden. En tijdens verschillende interessante
demonstraties komt u meer te weten over de roos. Er wordt daarnaast gezorgd voor entertainment
voor jong en oud. Aan het eind van deze kleurrijke dag brengen wij u terug naar Friesland,
met op de terugreis een heerlijk 3-gangendiner.

REISINFORMATIE
Reis : Arcen en Lottum
2-daagse tuinenreis
VERTREK: vrijdag 10 augustus 2018
RETOUR: zaterdag 11 augustus 2018
Kosten voor deze reis:
Toeslag 1-persoonskamer:

€ 199,00 p.p.
€ 35,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Hotel Campanile Venlo
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
televisie, gratis wifi
PRIJS IS INCLUSIEF
•	Vervoer in luxe touringcar, opstappen in
Friesland
•	Onderweg 2 x koffie/thee met gebak
•	Entree Kasteeltuinen Arcen
•	Entree Rozenfestival Lottum
•	1 x overnachting
•	1 x uitgebreid ontbijtbuffet
•	1 x diner in het hotel inclusief consumptie
•	1 x afscheidsdiner inclusief consumptie
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