Bezoek twee kastelen met Geluksexpres
Gastvrij Roerdalen biedt deze zomer enkele zeer bijzondere arrangementen aan. Zie de
website www.geluksexpres.nl
Dit arrangement bestaat uit een bezoek aan twee kastelen en hun tuinen: Kasteel
Aerwinkel in Posterholt en het meest romantische landgoed-kasteel in MiddenLimburg, Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. U bezoekt beide kastelen met de
Geluksexpres. Dit is een volledig elektrisch aangedreven wegtrein die u via dorpen en
fraaie natuurgebieden fluisterstil laat kennis maken met het landschap.

De Geluksexpres ‘Pimpernelblauwtje’
De Geluksexpres brengt u naar de kastelen door beschermde natuurgebieden zoals
Nationaal Park ‘De Meinweg’, Natura 2000 gebieden Roerdal en Vlootbeek. In de
kastelen verzorgt een deskundige gids een rondleiding. U kunt naast de cultuurrijke
historie genieten van een lekkere kop koffie/thee met Limburgse vlaai en/of een
heerlijke streeklunch.

Kasteel Daelenbroeck. Een uniek hotel op een
buitengewone locatie midden in de prachtige
natuur van Midden-Limburg. Kasteel Daelenbroeck
is gebouwd op de grondvesten van een 14e-eeuwse
burcht en kent een rijke historie. De Hoofdburcht,
de Voorburcht en de Kasteelhoeve bieden elk hun
eigen bijzondere eigenschappen en sfeer.

Kasteel Aerwinkel werd in 1854 gebouwd door de bekende Roermondse bouwmeester
dr. Pierre Cuypers. Ook bekend van onder meer
het Centraal Station en het Rijksmuseumgebouw
in Amsterdam maar ook van het Cuijpershuis in
Roermond.
Het neogotische kasteeltje ligt tussen Posterholt
en buurtschap ’t Reutje. Niet alleen het huis is
interessant vanuit cultuurhistorisch oogpunt,
maar het heeft ook een prachtig aangelegde
Engelse landschapstuin. Dit 7 ha groot park is
zelfs recentelijk opgenomen in de EGHN
(European Garden Heritage Network).

U kiest zelf bij welk kasteel uw arrangement start:
Kasteel Daelenbroeck
Kasteellaan 2
6075 EZ Herkenbosch
+31 (0)475 53 24 65
info@daelenbroeck.nl
Contactpersoon: Ger Meijers

of
Kasteel Aerwinkel
Aerwinkelsallee 1
6061 GT Posterholt
Tel. 0475-401410
Mob. 06-45386433
e-mail: ………..
Contactpersoon: ……….
Het duur van het arrangement is 4 uur. Prijzen: Tot max 22 personen € 181,50 incl BTW. Tot
max 31 personen € 242,- incl BTW. Tot max 53 p € 423,50 incl BTW.
Koffie en thee met Limburgse vlaai € 6,- p.p. Lunch € 12,50 p.p.
Reserveringen:.info@geluksexpres.nl of www.Gastvrijroerdalen-wassenberg.eu, tel. 06
25401190

