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Kasteeltuinen Arcen genomineerd voor Limburgs leukste
uitje 2021!
Jaarlijks reikt de ANWB een prijs uit voor de leukste uitjes in Nederland. Kasteeltuinen Arcen viel al 5 jaar
op rij in de prijzen en ontving in januari 2020 nog de gouden award waardoor het park zich dit jaar
wederom het ‘Leukste uitje van Limburg’ mag noemen. Onlangs heeft de ANWB de genomineerde uitjes
voor 2021 bekend gemaakt, waaronder Kasteeltuinen Arcen, waarvoor vanaf nu gestemd kan worden. De
stemperiode loopt t/m 1 november 2020.
Een park om lief te hebben
Kasteeltuinen Arcen, gelegen in het pittoreske dorpje Arcen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg,
is een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa met meer dan 15 unieke tuinen die
zijn aangelegd rondom een historische buitenplaats met een 17e eeuws kasteel. Kasteeltuinen Arcen is echter
meer dan prachtige flora en fauna. Gasten genieten van een heerlijke dag uit van jong tot oud. Met de diverse
tuinen, historisch kasteel, een gevarieerd aanbod evenementen en activiteiten en horecagelegenheden biedt
het park een heerlijke dag uit. Ook voor kinderen is er volop plezier. Zij gaan op ontdekkingstocht in het park
met de speurtocht, vertonen hun kunsten op de avontuurlijk aangelegde midgetgolfbaan, ravotten op het
speelstrand met trekvlot en voeren de dieren in de aaiweide. Kasteeltuinen Arcen is dan ook al enkele jaren
op rij in de prijzen gevallen in de verkiezing voor Leukste uitje van Limburg. Kasteeltuinen Arcen kreeg de
meeste stemmen en scoorde hoog op alle onderdelen. Enkele reacties 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”. Onlangs werd bekend
dat het park ook voor 2021 genomineerd is. Uiteraard wil het park ook in 2021 weer voor goud gaan!
Leukste uitje-verkiezing door ANWB
Het Leukste uitje is een verkiezing georganiseerd door ANWB Eropuit (voorheen Land van
de ANWB), het platform van ANWB voor uitjes in Nederland. Een vakjury heeft een top
12 van uitjes in Limburg opgesteld. Kasteeltuinen Arcen is een van deze uitjes. Vanaf juli
tot 1 november kan op de genomineerde uitjes gestemd worden. Mensen stemmen op
het uitje dat ze in seizoen 2020 het meest waarderen, zowel op landelijk niveau als per
provincie en beoordelen het uitje op sfeer, aanbod, klantvriendelijkheid, faciliteiten en
uiteraard de verhouding prijs/kwaliteit. Stemmen voor Kasteeltuinen Arcen kan via de
volgende stemlink: https://customer.flowapp.nl/nl-nl/questionnaire/9d8be5e5-926a418b-a335-ffcaecf57287?Provincie=6&Uitje1=67.

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.

