
 
 

 

 

 

 

 

 

Een bezoek aan Kasteeltuinen Arcen kan prima gecombi
neerd worden met een activiteit of een bezoek aan een van 
de vele attracties in de omgeving. De afdeling reser veringen 
helpt u graag met het geven van tips én maakt bovendien 
de reservering voor uw gezelschap bij onze partners. 

RONDLEIDING MET EEN GIDS DOOR KASTEELTUINEN ARCEN
Een ervaren gids neemt het gezelschap mee op een rondleiding door het 
park. Tijdens de rondleiding zal de gids vertellen over de aanleg van de 
tuinen, de historie van het landgoed, de tuinarchitectuur, en de zeer di-
verse flora in het park. Uiteraard worden de mooiste plekjes in het park 
bezocht. Halverwege de rondleiding is de mogelijkheid voor een korte 
pauze bij een van onze horeca locaties.
Tijdsduur:  2 uur (excl. pauze)
Prijs:   € 85,00 per gids
Groepsgrootte:  één gids neemt maximaal 20 personen mee. 
   Meerdere gidsen boeken is mogelijk.

RONDLEIDING MET EEN GIDS DOOR KASTEEL ARCEN
Een ervaren gids neemt het gezelschap mee op een rondleiding door het 
17e-eeuws kasteel. Het huidige kasteel werd gebouwd op de restanten 
van het vorige kasteel dat op haar beurt weer werd gebouwd op restanten 
van het eerste Kasteel ‘Huys den Kamp’. 
Tijdsduur:  1 uur 
Prijs:  € 50,- per gids
Groepsgrootte:  één gids neemt maximaal 20 personen mee. 
   Meerdere gidsen boeken is mogelijk.

RONDLEIDING BIJ GRAANBRANDERIJ DE IJSVOGEL
Graanbranderij de IJsvogel is een ambachtelijke distilleerderij, die zelf haar 
alcohol stookt uit bier en wijn. De IJsvogel is gevestigd in een gerestaureerde
werkende watermolen gelegen in het natuurgebied Barbara’s Weerd; De 
Wijmarsche Watermolen. Een bezoek aan de watermolen is een boeiende 
en leerzame ervaring. Een bezichtiging brengt u langs de twee ambachten 
die bij de IJsvogel uitgevoerd worden; dat van alcoholstoker en molenaar. 
Graanbranderij de IJsvogel bevindt zich op slechts enkele minuten loop-
afstand van Kasteeltuinen Arcen. Door de trappen is Graanbranderij de 
IJsvogel helaas niet geschikt voor rollators & rolstoelen. 
Prijzen:   Rondleiding met gids inclusief een borreltje € 7,95 p.p. 
   Rondleiding inclusief een proefbankje met 3 
   borreltjes € 10,50 p.p. 
Arrangement 1.  Koffie met Limburgse vlaai, rondleiding met proef  
   bankje, miniflesje als aandenken € 17,95 p.p.
Arrangement 2.  Koffie met Limburgse vlaai, rondleiding met proef-  
   bankje, hapje, miniflesje als aandenken € 18,95 p.p.
Arrangement 3.  Rondleiding met proefbankje, lunch, miniflesje 
   als aandenken € 24,95 p.p.
   De entree voor kinderen is € 3,95.
Groepsgrootte:  maximaal 30 personen per groep, bij grotere 
   gezelschappen worden er meerdere groepen gevormd.

Groepsactiviteiten in en bij 
Kasteeltuinen Arcen

MIDGETGOLF
In de Bergtuin ligt een 
prachtige 21-holes  
midgetgolfbaan. 
Omringd door begroeide 
hellingen, rotspartijen 
en water vallen komen 
hier natuur en spel bij 
elkaar. De baan is 
gratis te bespelen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Vervolg groepsactiviteiten 1
RONDLEIDING DOOR DE HERTOG JAN BROUWERIJ
Bij de Hertog Jan Brouwerij in Arcen kun je de authentieke koperen 
brouwketels en de sfeervolle kelder met flessen Grand Prestige van 
diverse jaargangen bewonderen. Tijdens een rondleiding volgt men, onder 
begeleiding van een ervaren gids, het complete brouwproces. Je ruikt de 
hop, proeft de mout en natuurlijk... het bier. En je ontdekt de passie waar-
mee het bier gebrouwen wordt. Na afloop breng je nog een bezoek aan 
café de Hertog Jan Proeverij waar je een heerlijk glas Hertog Jan pilsener 
of frisdrank wordt aangeboden. Door de trappen is de brouwerij helaas 
niet geschikt voor rollators & rolstoelen.
Tijdsduur:  1,5 tot 2 uur
Prijs:   € 14,50 p.p. incl. een consumptie 
   Kinderen 12 t/m 17 jaar betalen € 7,50 en 
   kinderen jonger dan 12 jaar hebben gratis toegang.
Groepsgrootte: maximaal 30 personen per groep, bij grotere 
   gezelschappen worden er meerdere groepen gevormd.

HISTORISCHE RONDLEIDING DOOR ARCEN
De gids neemt het gezelschap mee voor een leuke wandeling door his-
torisch Arcen en vertelt onderweg over de bewogen geschiedenis van dit 
vestigingsstadje. Aan de orde komen belangrijke momenten in de historie, 
zoals de belegeringen, het tolconflict, de Fossa Eugenia, en de recentere 
watersnood. Uiteraard voert de rondleiding langs de nog steeds aanwe-
zige gebouwen zoals de Schanstoren en het oude raadhuis.
Tijdsduur:  1,5 uur
Prijs:   € 88,95 per gids
Groepsgrootte: max 30 personen
   Groepen groter dan 30 personen op aanvraag.

TEAMBUILDING SCHERMEN
Zoals bij vele sporten heb je bij het schermen rekening te houden met een 
tegenstander en in de leerfase met een medestander. Als medestander te-
genstander wordt, bepaalt je eigen inschatting en die van de opponent de 
strategie. Wat zal het worden? Aanval of verdediging? Het geheel wordt 
afgesloten met een schermevenement waarbij twee, drie of vier teams 
tegelijkertijd tegenover elkaar staan en moeten trachten de overwinning 
te boeken.
Tijdsduur:  1,5 uur
Prijs:   > 25 personen € 28,95 
   > 50 personen € 26,95
   > 75 personen € 24,95
   > 100 personen € 23,95
   Prijzen inclusief een flesje Chaudfontaine blauw
Groepsgrootte:  vanaf 25 personen 

CLINIC BOOGSCHIETEN
Boogschieten is leuk en geschikt voor alle leeftijden. 
Tijdens de clinic boogschieten leert u de basisvaardig-
heden van de handboogsport. Er wordt gestart met wat 
technische oefeningen om de techniek onder de knie te 
krijgen. Na de nodige “oefenpijlen” volgt de competitie 
om te zien welke persoon of team de beste is! De clinic 
is een buitenactiviteit en vindt plaats op het Toernooiveld. 
Tijdsduur:  1,5 uur
Prijs:   € 17,95 incl. een flesje 
   Chaudfontaine blauw
Groepsgrootte: vanaf 20 personen, indien uw 
   gezelschap met minder personen 
   is prijs op aanvraag



 
 

 

 

 

 

 

 

BLOEMSCHIKKEN
Kasteeltuinen Arcen beschikt over een eigen team bloembinders die de 
kamers van het Kasteel voorzien van bloemwerken, bruidswerk maken 
en ook een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van de diverse 
bloemenexposities. Leer de tips & trucs van deze experts tijdens een 
workshop. Prijzen zijn inclusief materialen en koffie, thee of water.

BLOEMKRANS MAKEN
Maak een creatieve bloemkrans aangekleed met bloemen en decoratie 
passend bij het seizoen. Bij de workshop komen diverse technieken aan 
bod met onder andere bladmaterialen en verse bloemen. De krans kan 
staan of hangen en heeft een doorsnee van circa 40 cm. 
Tijdsduur:  2 uur
Prijs:   € 42,95 p.p. 
Groepsgrootte: minimaal 10 personen tot maximaal 30 personen. 
   Boven 30 personen prijs op aanvraag

CANVAS OPMAKEN
Maak een creatief canvas op met gedroogde natuurlijke materialen. 
Het canvas doek wordt beplakt met gedroogd blad, daaroverheen kan 
“gekleurd” worden met diverse gedroogde decoratieve materialen. 
Het canvas heeft een afmeting van circa 40x50.
Tijdsduur:  2 uur
Prijs:   € 38,95 p.p. 
Groepsgrootte: minimaal 10 personen tot maximaal 30 personen. 
   Boven 30 personen prijs op aanvraag

SEIZOENBOEKET MAKEN 
Een creatieve workshop waarbij in korte tijd tips worden gegeven over  
hoe je een seizoenboeket schikt in een bloemenvaas. Naast verse bloemen 
wordt er gewerkt met decoratief groenmateriaal als grassen en blade-
ren. Een korte workshop met een prachtig resultaat. Vanwege de korte 
 tijdsduur is deze workshop exclusief koffie, thee en water. 
Tijdsduur:  30 minuten
Prijs:   € 20,95 p.p. 
Groepsgrootte: minimaal 10 personen tot maximaal 30 personen. 
   Boven 30 personen prijs op aanvraag

BLOEMSTUK MAKEN 
Creatief een bloemstuk maken (smal/hoog of laag/breed) met bloemen en 
decoraties van het seizoen. Het bloemstuk wordt aangekleed met mooi 
groenmateriaal van o.a. grassen en bladeren. 
Tijdsduur:  1 uur
Prijs:   € 28,95 p.p.
Groepsgrootte: minimaal 10 personen tot maximaal 30 personen. 
   Boven 30 personen prijs op aanvraag
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ROZENHOF LOTTUM & KASTEELTUINEN ARCEN ARRANGEMENT 
te boeken vanaf 1 mei t/m 31 oktober

Ontvangst onder het genot van een kopje koffie of thee en Lottums 
rozengebak. Vervolgens volgt een leerzame rozenpresentatie over vele 
facetten (verzorging, teelt, gebruik en historie) van de roos met een 
demonstratie rozen oculeren. Na deze bijzondere presentatie neemt de 
gids het gezelschap mee voor een rondleiding door de toprozentuin, en 
een aansluitend bezoek aan de kleine cadeaushop. Tot slot ontvangen 
de geïnteresseerde een rozenlikeurtje en een bijzonder handig rozen-
naslagboek, met alle tips van de Lottumse experts over de verzorging van 
de (pot)roos! 

Vervolgens vertrekt het gezelschap naar Kasteeltuinen Arcen. Te voet, via 
het veer of met de bus/auto. Gelieve rekening te houden met de volgende 
reistijden: te voet via het veer 40 minuten, met bus/auto: 25 minuten.

Het gezelschap wordt ontvangen in een van de zalen van Kasteeltuinen 
Arcen met een uitgebreid lunchbuffet:
Kopje soep van de dag
Diverse soorten brood
Roomboter
Royale keuze uit diverse vlees- en kaassoorten
Diverse soorten zoet beleg
Roerei
Koffie, thee en jus d’orange

Na de lunch neemt een ervaren gids* het gezelschap mee op een wande-
ling door het park. Er zal uitvoerig worden stilgestaan bij het Rosarium. 
De tien rozentuinen in het Rosarium hebben allemaal een thema en 
herbergen onder andere klimrozen, leirozen en liaanrozen. Een afsluitend 
bezoek aan onze souvenir- en plantenwinkel ‘Oranjerie’ zal ook niet 
ontbreken. Na de rondleiding kan het gezelschap nog tot 18:00 uur op 
eigen gelegenheid de tuinen bezoeken. 

*indien uw gezelschap uit meer dan 20 personen bestaat zijn wij  
genoodzaakt een extra gids á € 85,00 in te plannen. Dit in verband  
met het waarborgen van de kwaliteit van de rondleiding. 

Prijs p.p.   € 38,95
Minimaal: 20 personen

Vervolg groepsactiviteiten 3


