Internationaal Klompenmuseum, Wolfhorn 1a, 9761BA Eelde, www.klompenmuseum.nl
Fletcher Familiehotel-Restaurant Paterswolde, Groningerweg 19, 9765TA Paterswolde,
www.familiehotelpaterswolde.nl
KOOL rondvaartbedrijf, Stationsweg 1012, 9726AZ Groningen, www.rondvaartbedrijfkool.nl

Dagarrangement 2022 – Prijs € 34,50 per persoon!
Prijs geldt bij meer dan 10 personen. Maximaal 60 personen.

Het dagarrangement bestaat uit:
- 10.00 uur start van het dagarrangement bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde.
Ontvangst met twee kopjes koffie/thee en koek/cake. Aansluitend een video presentatie over
het maken van klompen. Daarna een rondleiding door de werkplaats met de machines en
de tentoonstelling met als titel HOUT couture.
➔
➔
➔
➔

Gratis parkeren voor de deur van het Klompenmuseum, loopafstand ± 25 meter
Rolstoel en rollator vriendelijk – invaliden toilet aanwezig
Alles begane grond. Mogelijkheid tot het drinken van koffie / thee
Video en rondleiding in het Nederlands, Duits en Engels

- tussen 12.00 en 13.00 uur lunch in Fletcher Familiehotel-Restaurant Paterswolde
Lunch: Paterswolde 12-uurtje, bestaande uit 3 sneetjes bruinbrood met rosbief en spiegelei, een
Kwekkeboom kroket, oude kaas en huzarensalade. Als consumptie melk, karnemelk en flessen
gezuiverd water zonder bubbels..
➔ Parkeren is gratis en dicht bij het restaurant, loopafstand ± 50 meter.
➔ Het restaurant is rolstoel en rollator vriendelijk – een verhoogd toilet aanwezig.
➔ Bussen - gratis parkeren.
- na de lunch: Groningen Stadsrondvaart – de afvaart is om 14.00 uur. Aanwezig zijn om 13.45 uur.
➔ Met de stadsrondvaarten bieden wij toeristen en ook de inwoners de gelegenheid de
geschiedenis van de stad Groningen vanaf het water te bewonderen. Dit geeft een heel andere
kijk op de middeleeuwse patriciërshuizen, de prachtige bruggen en de vele torens met hun
eeuwenoude historie. Tijdsduur stadsrondvaart: 1 uur. Party boot Wonderland is geschikt voor 1 of
2 rolstoel gebruikers die niet uit de rolstoel kunnen. Overige rolstoelen en rollators kunnen op de
steiger geparkeerd worden.
Betaling van het arrangement
Bij het Internationaal Klompenmuseum betaalt u de rekening voor het gehele arrangement.
Pinnen bij voorkeur
Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@klompenmuseum.nl of bellen met het
Internationaal Klompenmuseum, telefoon 050 – 309 11 81. Ook om te reserveren.
Tijdig reserveren is gewenst!
Met vriendelijke groet,
Internationaal Klompenmuseum
Fletcher Familiehotel-Restaurant Paterswolde
KOOL rondvaartbedrijf

