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Extra Zomeravonden in Kasteeltuinen Arcen
Wegens succes worden de zomerse avondopenstellingen verlengd
ARCEN - Kasteeltuinen Arcen lanceerde dit jaar de Zomeravonden. Vijf donderdagen in juli was het park in
de avonduren geopend. Wegens succes is besloten om deze Zomeravonden met drie avonden te verlengen.
Op donderdag 6, 13 en 20 augustus kunnen bezoekers tot 21.00 uur genieten van de tuinen én aanvullend
entertainment.
Na een aantal succesvolle avondopenstellingen in juli volgen er nu drie donderdagen in augustus waarop
Kasteeltuinen Arcen in de avond, tot 21.00 uur, geopend is. Naast een heerlijke wandeling in de tuinen en een
bezoek aan het historische kasteel, kan er genoten worden van leuke extra activiteiten en entertainment. Op
het toernooiveld vinden extra doe-activiteiten plaats zoals kleiduivenschieten en handboogschieten. Het
huisorkest De Gardeniers zijn tot zonsondergang absolute sfeermakers op de terrassen en op diverse plekken
in het park verrassen regionale muzikanten uit de regio de bezoekers met bijzondere intieme tuinconcertjes.
Onder andere Loes Swinkels en Linda Zijlmans nemen u mee in hun muzikale wereld.
Genieten voor jong en oud
De afgelopen vijf donderdagen is gebleken dat de gasten van Kasteeltuinen Arcen een avondbezoek zeer
kunnen waarderen. Bezoekers die overdag naar het park kwamen bleven langer en het park trok ook extra
gasten die alleen in de avonduren kwamen. De Zomeravonden werden bezocht door een diverse groep
bezoekers; variërend van recreanten die genoten van een verblijf in omgeving Arcen, tot de inwoners uit de
regio die het park in de avond wilden beleven. De avondopening bood mensen die nog geen vakantie hebben,
ook de mogelijkheid om na de werkdag nog een bezoek aan het park te brengen. De Zomeravonden zijn dan
ook bedoeld voor jong én oud. De combinatie van mooie natuur, cultuurhistorie en aanvullende activiteiten
zorgen voor een heerlijke dag en avond uit voor alle generaties. Voor de gezinnen is de adventure golfbaan
een échte uitdaging en de gratis speurtocht laat de jongste generatie het hele park beleven. Bovendien zijn
kinderen t/m 17 jaar gratis deze zomer (1 kind per betalende volwassene).
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.

