Paas Arrangement incl. 2 bustochtjes
Hotel “de Paddestoel” is gelegen op een afstand van 4 km van het centrum van de “Parel van
Brabant”, namelijk Oisterwijk, te midden van de vennen en bossen.
De comfortabele ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, TV en
telefoon met nachtbel voor calamiteiten. Alle kamers zijn op de begane grond, goed toegankelijk
(ook voor rolstoel) en kijken uit op een prachtige tuin. U hoeft geen trap te lopen en kunt zo naar
buiten, heerlijk toch! Iedere kamer heeft zijn eigen terras met luxe fauteuils en tafeltje. Tevens is er
een gezellige ruimte met TV, een restaurant met terras en prima maaltijden. Met dieetwensen kan
rekening gehouden worden.

Ons arrangement:
Geheel verzorgde vakantie op basis van volpension. D.w.z. logies ontbijt, lunch en diner.
 Vrijdag. Aankomst vanaf 14.00 uur
 Zaterdag. ’s Middags vanaf 13.00 uur maken we een leuke rondritdoor Oisterwijk,
Daarna brengen we een bezoek aan de bakkerij van Heel Holland Bakt meesterbakker
Robert van Beckhoven. Daar krijgt u een rondleiding met koffie en wat lekkers.
Kosten € 11,95 ‘s Avonds na de koffie verzorgt Elly Lockhorst een muzikale avond!
 Zondag. In de ochtend is er koffie met iets lekkers. ‘s Middags Hebben we een feestelijke
paas brunch. `s Avonds na de koffie spelen we bingo.
 Maandag. ‘s Middags gaan we om 12.45 uur met de bus richting Eersel, vanwaar u een
rondrit maakt door grenspark de Kempen. Een gids praat u tijdens deze rondrit bij over
de spannende smokkelverhalen van vroeger uit deze streek. Na deze tocht bezoekt u het
museum. Deze uitstap kost € 7,00 p.p.
 Dinsdag. Na het ontbijt vertrek terug naar huis.
Wij willen u vragen als u medicijnen gebruikt deze op een briefje te schrijven, in geval van
calamiteiten is dit voor ons zeer handig. Hebt u net als thuis, de thuiszorg nodig voor b.v.
steunkousen of iets anders, laat het ons even weten en wij vertellen u wat te doen. De
kamers zijn voorzien van een waterkoker en serviesgoed. U hebt dus zelf ook de gelegenheid
om koffie en thee te zetten.
Koffie is er ’s morgens om 10.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur, thee is er om 15.00 uur.
Dit is zelfservice en gratis!
Ontbijt is elke dag vanaf 8.30 uur tot 9.30 uur.
Lunch 12.00 uur
Diner 18.00 uur

€ 367,00 p.p. incl. toeristenbelasting
Excl. entrees en consumpties.
Voor meer informatie kunt u bellen met nr. 013-52 82 555 of 06-30021776

SMOKKELROUTE
Deze tocht voert ons door het prachtige ‘Grenspark de Kempen’.
Door een gids worden smokkelverhalen verteld, doorspekt met
anekdotes. Ook aan het landschap en aan de geschiedenis van de
Kempische mens wordt op deze tocht uitvoerig aandacht
besteed.
Einde van de tocht op de historische Markt in Eersel. Het is één
van de mooiste pleinen van Brabant en staat onder toezicht van
Monumentenzorg.

BAKKERIJ ROBERT VAN BECKHOVEN
Robèrt van Beckhoven kreeg het bakkersvak met de
paplepel ingegoten in de bakkerij van zijn opa en
vader. Vele jaren ervaring, wedstrijden en prijzen
verder is hij nu de enige in Nederland die zowel de titel Meester
Patissier als Meester Boulanger heeft. U krijgt een rondleiding door de
hele bakkerij van het Heel Holland Bakt jury lid welke gevestigd is op
het monumentale KVL leerfabriek terrein in Oisterwijk.

MUZIKALE MEEZING AVOND MET ELLY LOCKHORST
Elly maakt al jaren Nederland onveilig met haar optredens. 25 jaar
geleden begonnen in een band en 10 jaar geleden solo verder
gegaan met veel succes.
Het repertoire bestaat uit gezellige herkenbare meezing liedjes van
onder andere Willeke Alberti, de Zangeres zonder naam, Connie van
den Bos en vele anderen. Kortom een gezellige meezing middag!!

Ontdek het historische centrum van Oisterwijk met terrassen en winkels!

