Door de bundeling van hun paardenkrachten, historische kennis, fruitteeltbeleving en
bakkersvakmanschap hebben Limburgse aanbieders zich gevonden in het aanbod van
een uniek gezamenlijk arrangement, waarin zij de bezoekers van Horst aan de Maas
een goed gevulde dag als onvergetelijk uitstapje willen bezorgen…
Dit uitstapje is bedoeld voor zowel kleine groepjes als grote gezelschappen. Je kunt je
inschrijven voor een vooraf geplande dag van het arrangement of je maakt er zelf een
gezellig besloten groepsuitstapje van voor familie, vrienden, collega’s, vereniging of
ander gezelschap.
Afhankelijk van de samenstelling bevat jullie uitstapje één tot vier ingrediënten. (z.o.z.)

Bakkerij Gerards-Steeghs

Het Aardbeienland

Zelf een échte Limburgse vlaai bakken?
Samen met bakker Ard maken jullie zelf
een traditionele Limburgse vlaai. Geniet
tussendoor van een kopje koffie, thee of
fris en wat lekkers.
Natuurlijk mag de vlaai mee naar huis...
www.bakkerijgerards.nl

Bezoek het sprookjesachtige themapark
met aardbeiensprookjesbos, aardbeiendroomwereld, kabouterdorp en unieke
collectie spullen met aardbeien erop.
Laat je onderdompelen in de wereld vol
aardbeien! www.aardbeienland.nl

Reserveer dit uitstapje, zoals jullie het wensen en/of informeer naar de mogelijkheden:
Ard Gerards, telefoon 077-3981430 / 06-15047972 of e-mail: info@bakkerijgerards.nl
Dit arrangement wordt exclusief aanbevolen door:

Helemaal THUIS in gastvrij Brabant én Limburg!

Het toeristentreintje ’Limbo Vlaai Express’
Dit treintje is al een attractie op zich. Hiermee rijdt iedereen graag door onze regio.
Tevens zorgt hij voor verbinding tussen de verschillende en smaakvolle ingrediënten
van jullie eigen uitstapje. Ook los te reserveren via: kbeumers@kpnmail.nl
Afhankelijk van de samenstelling bevat jullie uitstapje één tot vier ingrediënten:

1.
2.
3.
4.

Traditionele Limburgse vlaai maken met Bakkerij Gerards-Steeghs
Sprookjesachtige fruitteeltbeleving van Het Aardbeienland
Huifkartocht van ‘t Vöske of Toeristentreintje (Limbo Vlaai Express)
Educatieve wandeling van De Landschapsverteller

’t Vöske huifkartochten

De Landschapsverteller

Comtois paarden (Frans trekpaardenras)
trekken jullie gezelschap in de huifkar en
jullie ontdekken daarbij de mooiste plekjes
en hotspots van Horst. Indien gewenst,
reist De Landschapsverteller mee op de
huifkar. www.voske.net

Als erkend landschapsambassadeur
deelt Wiel Steegs zijn kennis en hobby.
Hij wandelt en vertelt over stuifduinen,
heidevelden, veenbouw, historische
feiten en mysterieuze mythes van het
Limburgse peellandschap.
Wandel mee en ontdek!

Reserveer dit uitstapje, zoals jullie het wensen en/of informeer naar de mogelijkheden:
Ard Gerards, telefoon 077-3981430 / 06-15047972 of e-mail: info@bakkerijgerards.nl
Dit arrangement wordt exclusief aanbevolen door:

Helemaal THUIS in gastvrij Brabant én Limburg!

