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TUINREIS NAAR ARCEN

Zaterdag 26 mei 2018

Voor wie?
Leden Landelijke Gilden en hun gezinsleden

Waar en wanneer?
Beste tuinliefhebber,
Als vereniging met een hart voor de tuin organiseren Landelijke
Gilden een waaier aan activiteiten voor onze leden zoals
tuincursussen,Open Tuinen, praktijklessen ,schooltuinen,warme
tuinen enz. In de provincie Antwerpen organiseren wij daar
bovenop regelmatig tuinreizen. Zo hebben we reeds een aantal
reizen naar oa. Engeland georganiseerd waar we de mooiste
tuinen in Kent bezochten. Dit jaar blijven we op het vasteland en
brengen we een bezoek aan de Kasteeltuinen van Arcen in
Nederland. Kasteeltuinen Arcen is een van de meest veelzijdige
bloemen- en plantenparken van Europa. Het park is 32 ha groot en
heeft meer dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats
met een kasteel uit de 17de eeuw. Kasteeltuinen Arcen is in 2016
en 2017 uitgeroepen tot het 'Leukste uitje' in Nederlands Limburg.
Landelijke gilden Antwerpen biedt de gelegenheid om deze
schitterende locatie te gaan bezoeken zonder dat u voor vervoer
moet zorgen. We voorzien een autocar die halt zal houden op 3
opstappplaatsen. Wacht daarom niet lang om in te schrijven voor
deze mooie tuinreis,want de plaatsen zijn beperkt. Voor de prijs
moet je het zeker niet laten aangezien we kunnen genieten van
een groepstarief. Je gaat toch mee?
Voor een voorsmaakje ga naar www.kasteeltuinen.nl
Marc Van Praet, Jelle Claes, Jef Van den Eynde
Consulenten Landelijke Gilden
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Kostprijs
25 € per persoon . Hierin is begrepen: de busreis en
de inkom van de tuinen aan groepstarief

Hoe inschrijven?
Door overschrijving van het totaalbedrag op het
rekeningnummer BE62 7310 4042 8561 van PTW
(Provinciale Tuinwerking) met vermelding 'Arcen' en
de gekozen opstapplaats'.
Als opstapplaats kan u kiezen tussen
Carpool Breendonk (A12) om 7.30 uur
Rond Punt Wommelgem (zijde fruitkraam) 8 uur
Carpool Lille 8.30 uur
Aankomst in Arcen om 9.45 uur (open om 10 uur)
Het vertrek 's avond in Arcen is voorzien om 18
uur,waarna de heenrit verloopt in omgekeerde
volgorde (Lille-Wommelgem-Breendonk)

