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Kasteeltuinen Arcen Limburgs leukste uitje!
Kasteeltuinen Arcen was woensdag 22 januari het toneel voor de uitreiking van ‘Leukste uitje van Limburg’.
Het Land van ANWB reikte de jaarlijkse prijs uit tijdens een feestelijke middag op Kasteel Arcen. Het
bloemen- en plantenpark was ook genomineerd voor de prijs en sleepte de gouden award in de wacht. Zij
mogen zich het Leukste uitje van Limburg noemen.
Leukste uitje-verkiezing door ANWB
Het Leukste uitje is een verkiezing georganiseerd door Land van ANWB, het platform van ANWB voor uitjes in
Nederland. Tijdens de verkiezingsperiode werd er massaal gestemd, meer dan 80.000 mensen brachten hun
stem uit. Mensen konden stemmen op het uitje dat zij dit jaar het meest waarderen, zowel op landelijk niveau
als per provincie.
Kasteeltuinen Arcen valt opnieuw in de prijzen!
In 2016, 2017 en 2018 won het bloemen- en plantenpark uit Arcen de gouden award en mocht zich toen drie
jaar op rij het Leukste uitje van Limburg noemen. In 2019 werd de zilveren award behaald. Kasteeltuinen
Arcen kreeg dit jaar weer de meeste stemmen en scoorde hoog op onderdelen als prijs/kwaliteit, sfeer,
personeel, faciliteiten en het aanbod. Enkele van de reacties van de leden op het winnende uitje: “Zodra je
binnenkomt wordt je overvallen door schoonheid, gezelligheid en voor mij blijheid.” en “Unieke natuur en
cultuur in een prachtige omgeving. Leerrijk, voor zowel kinderen als ook volwassenen”.
Voor Kasteeltuinen Arcen is de uitreiking een kroon op het afgelopen seizoen en een mooie aanloop naar het
nieuwe seizoen, dat op woensdag 1 april van start gaat. Het winnen van de prijs laat eveneens zien dat de
cultuurhistorie gecombineerd met natuurbeleving, evenementen en activiteiten een waardevolle
vrijetijdsbesteding is onder mensen.
Vanaf woensdag 1 april is het park weer dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 geopend voor het publiek. Het
seizoen loopt door tot en met zondag 1 november 2020.

Over Kasteeltuinen Arcen
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg ligt Kasteeltuinen
Arcen. Kasteeltuinen Arcen is een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa. Het park
is 32 hectare groot en heeft meer dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats met 17de-eeuws
kasteel.
Noot voor de redactie:
Actie & meer informatie
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Wellicht kunnen we ook met u samenwerken middels
een leuke voordeelactie voor uw lezers / kijkers / luisteraars. Neem gerust contact op met Eefke Versteilen.
Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Eefke bereiken via 06-30 06 27 26
of e.versteilen@kasteeltuinen.nl.

