Zomerarrangement 2019 incl. 4 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 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
uitstekende 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. Bij aankomst een kopje koffie of thee. Om 18.00 uur diner.
Zaterdag. ’s Middags vanaf 13.00 uur maken we een leuke rondrit door Oisterwijk met een stop
in het gezellige centrum van Oisterwijk. ‘s Avonds na de koffie spelen we bingo € 2,50 p.p.
Zondag. ‘s Morgens koffie met wat lekkers. We lunchen met een warme maaltijd vandaag!
`s Avonds na de koffie sjoelen met voor de winnaar een prijsje.
Maandag. ‘s Middags gaan we om 13.00 uur met de bus richting Hilvarenbeek, waar we te gast
zijn bij het orgelmuseum. U wordt ontvangen met koffie en iets lekkers, waarna u een
humoristische rondleiding krijgt door dit sfeervolle museum. Deze uitstap kost € 9,- p.p.
`s Avonds na de koffie, om 20.30 uur hebben we een spelletjes avond.
Dinsdag. ‘s Middags om 12.45 uur gaan we met de bus naar Leerdam waar we een bezoek
brengen aan de Aqua Zoo. U wordt ontvangen met koffie en iets lekkers waarna u kennis maakt
met deze bijzondere onderwater dierentuin. Kosten voor deze uitstap zijn € 8,00 p.p.
`s Avonds na de koffie, om 20.30 uur komt Marie Christien. Met haar maakt u een muzikale reis
van nostalgie en herkenbaarheid. Een fantastische voorstelling die u weer volop laat genieten
van herinneringen aan mooie tijden.
Woensdag. ’s Middags gaan we om we om 12.45 uur met de bus naar Asten, waar we te gast zijn
bij het Klok en Peel museum. U wordt ontvangen met koffie en cake. Het museum heeft de
grootste collectie luidklokken en beiaarden ter wereld. Tevens kunt u genieten van de prachtige
museumtuin. Kosten voor deze uitstap € 13,-p.p. ’s Avonds hebben we gezellig bingo. € 2,50 p.p.
Donderdag. ‘s Middags kunt u op eigen gelegenheid naar de gezellige markt in Oisterwijk. Kosten
€ 7,50. Bus stopt voor de deur, vertrek 14.00 uur.
Vrijdag. Na ontbijt vertrek 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
€ 679,- p.p. incl. toeristenbelasting Excl. entrees en consumpties.
Voor 2 personen op 1 kamer geldt een korting van € 30,00 p.p.
Voor meer informatie kunt u bellen met nr. 013-52 82 555 of 06-30021776

ORGEL MUSEUM
U maakt een rondreis door de tijd, in een cabaretachtige sfeer
hoort u alles over de geschiedenis van de orgels uit de tijd dat
het woord onthaasten nog uitgevonden moest worden.
Natuurlijk vertellen wij u ook wat er voor werk zit achter het
kleurige orgel façades, en hoe eigenlijk de muziek op de
boeken gemaakt wordt.
Een terugreis in de tijd met volop gelegenheid voor een dansje
in ons orgelpaleis “Dansant”

Klok: Het museum heeft de grootste collectie
luidklokken en beiaarden (klokkenspellen) ter wereld. In
een tijdlijn volgt u alle thema’s die met de klok te maken hebben. Vanaf de
oorsprong en het luiden van de klok tot en met het klokkengieten, klinken als
een klok, uurwerken en beiaarden. Peel: De tweede collectie van het museum
omvat de complete natuur- en cultuurhistorie van De Peel, het gebied op de
grens van Brabant en Limburg.
Tuinen en Oranjerie: In de fraai aangelegde tuinen aan de achterzijde van het
museum komen de twee museumcollecties bij elkaar ‘van kruidentuin tot
klankentuin’

AQUA ZOO LEERDAM,
EEN UNIEKE ONDERWATERWERELD
Onderwaterdierentuin Aqua Zoo in Leerdam geeft u een
overzicht van de vele soorten vissen en lagere diersoorten
afkomstig uit verschillende werelddelen. Zo komt u oog in oog te
staan met zoet- en zoutwatervissen, zoals haaien, piranha’s,
zeesterren, anemoonvissen, discusvissen, enz., maar u ziet ook
gifkikkers, zeepaardjes, schildpadden, kleurrijke koralen en
anemonen. De dierentuin wordt geëxploiteerd door leden en
vrijwilligers van de Aquariumvereniging De Discus in Leerdam. Vol
passie laten zij u kennis maken met de prachtige
onderwaterwereld, laat u verrassen!!
OISTERWIJK
Ontdek het historische centrum van Oisterwijk met de gezellige markt, terrassen en winkels.

•

Wijzigingen in het programma, druk- en zetfouten voorbehouden

