Donderdag 8 mei 2014
Een dagje weg met veel afwisseling in het programma!
De eerste stop is bij Fruitkwekerij Vereecken in Dronten voor koffie met appelgebak. Een glas puur natuurlijk vers geperst appelsap en een boeiende
bedrijfspresentatie horen bij een bezoek aan dit interessante bedrijf.
http://www.vereeckenfruit.nl/
Dan naar Harderwijk. In de eeuwenoude Hanzestad Harderwijk is het in het historisch centrum gezellig winkelen.
De vele pleinen met terrasjes nodigen uit voor de lunch.
http://www.beleefharderwijk.nl/
De rest van de middag brengen we door in Garderen. Hier kunnen we de zandsculpturen bezien. Het thema dit jaar is '' BELEEF DE GOUDEN EEUW''
Zandkunstenaars uit alle delen van de wereld creëren jaarlijks de meest schitterende zandsculpturen in Garderen. Het terrein van
het Zandsculpturenfestijn wordt omringd door nostalgische kasteelmuren met verrassende decoraties en muurgraveringen. Het festijn staat garant voor een
uniek en attractief uitje. Buiten zijn tuindecoraties en bijzonder mooie beelden (ze zijn te koop) verdeeld over ruim 3000 vierkante meter.
Binnen is een woonwinkeldorp van ruim 1300 vierkante meter verdeeld over twee verdiepingen met alles voor in huis! Een enorme hoeveelheid aan
woonaccessoires, woondecoraties, meubelen, cadeautjes, themakamers voor inspiratie: sfeervol ingericht met meubels en verlichting.
http://www.zandsculpturenfestijn.nl/

Beleef het mee en geef je op bij Jantje Abma

Zie voor vertrektijden, prijs en meer bijzonderheden de bijlage.

Het programma van deze dag is:

08.20 uur
08.30 uur
10.00 uur
11.45 uur
12.15 uur
14.30 uur
15.00 uur

17.00 uur
21.00 uur

: de bus staat gereed op de driesprong in Hartwerd
: vertrek
: aankomst Fruitkwekerij Vereecken in Dronten. Hier krijgen we koffie met appelgebak, bedrijfspresentatie
en een glaasje appelsap. http://www.vereeckenfruit.nl
: vertrek
: Harderwijk - vrije tijd voor op een terrasje of winkelen: http://www.beleefharderwijk.nl/
: vertrek.
: Garderen http://www.zandsculpturenfestijn.nl/. Verder is er nog een mooie Beeldentuin [die ook te koop
zijn] en binnen een woonwinkeldorp met 2 verdiepingen. Thema kamers voor inspiratie sfeervol ingericht
met meubels en verlichting. Lunchroom.
: vertrek naar diner adres
: verwachte thuiskomst

Kosten voor dit reisje zijn € 53,Familie, vrienden, kunnen allemaal mee.

Graag opgeven bij Jantje Abma - Brameijer.
Telefoonnummer: (0515) 569391
E-mailadres: jantjebrameijer@hotmail.com
Graag betalen op banknummer: NL13 RABO 0112 8567 99.

