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0113-351551
Prijs vanaf
€ 79,00

Compleet verzorgde dag in Noord Limburg
Compleet verzorgde dag in Noord Limburg
Ontdek de mooie Noord-Limburgse Maasduinen (grens) regio met o.a. de Groote Heide
van Venlo en breng een bezoek aan een blauwe bessenkwekerij.

PROGRAMMA
In de loop van de morgen wordt u gastvrij ontvangen in Velden bij Hostellerie De
Maasduinen met koffie of thee en natuurlijk Limburgsche vlaai. Daarna neemt een lokale
gids u mee voor een rondrit door het fraaie landschap aan beide zijden van de grens.
Ontdek de mooie zuidrand van de Maasduinen, de Grote Heide in Venlo, de
smokkelhistorie en grenshandel aan de Duitse grens. Onderweg stoppen we voor een
bezoek aan Kloosterenclave Steyl en de Mariakapel van Genooy.
Omstreeks één uur terugkomst bij de Hostellerie voor een koffietafel met kroket
Na de lunch vertrek naar Horst-America.
Aan de Limburgse zijde van de Mariapeel is in het plaatsje America “Blauwebessenland”
gevestigd.
De kwekerij richt zich op het kweken en vervolgens de verkoop van deze heerlijke en
gezonde fruitsoort, oftewel “superfood”. U krijgt een rondleiding door de blauwe
bessenpercelen met uitleg van de boer zelf. Afhankelijk van het seizoen zijn er bessen of
sap om te proeven. Neem ook een kijkje in de winkel waar de eigengemaakte
bessenproducten te koop zijn!
Aan het einde van de middag keren we terug in Velden voor een goed verzorgd 3-gangen
diner in het restaurant van de Hostellerie:
Rundvleesbouillon met balletjes
Fricadeaurollade met jachtsaus
Huisgemaakt ijsdessert met slagroom
Na het diner terugreis naar Zeeland, thuiskomst tussen 20.30 / 21.30 uur.
INCLUSIEF
Reis met Keurmerk touringcar,o.a. voorzien van airconditioning, toilet, DVD-speler
2 kopjes koffie of thee met Limburgse vlaai
Grenstocht o.l.v. lokale gids met bezoek Kloosterdorp Steyl
Koffietafel met kroket
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Bezoek blauwebessenkwekerij
3-gangen menu
EXCLUSIEF
Consumpties tijdens het diner
Overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Dieetwensen kunt u bij reservering aan ons opgeven.

VERTREKDATA
06-09-2019 - € 79,00
OPSTAPSCHEMA VERTREKDATUM: 06-09-2019
Axel
Rooseveltlaan, De Halle
Goes
Stationspark t.h. van broodjeszaak 't Smoske Hulst
Stationsplein
Kruiningen
Kruiningen, bushalte de Uitkijk
Middelburg
ZEP, busparkeerplaats MiniMundi
Terneuzen
Alvarezlaan, Albert Heijn
Vlissingen
Stadhuisplein/hoek Brouwenaarstraat
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07.35
08.05
07.50
08.20
07.40
07.20
07.25

