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Smokkelarrangement 2018 ( op basis van minimaal 20 personen):

€ 28,75 p.p.

10.30 uur

Gebruik van 2 kopjes koffie/thee met gesorteerd gebak in Brasserie Den Engel

11.00 uur

Rondleiding door het geheel vernieuwde KaarsenMuseum, kunst in bijenwas

12.00 uur

Gebruik van een heerlijke Enclavelunch, bestaande uit: Boerenwit, tarwebrood, krentenmik,
harde mini-broodjes en roggebrood, gekookte achterham, coburgerham, snijworst, katenspek,
kiplollade, zoetwaren en kaas, chocoladebroodjes, Kempische koffiewafels en peperkoek,
scharreleitjes, huzarensalade en vers fruit, fairtrade-koffie, biologische thee, jus d’orange of
melk

13.30 uur

Smokkelrondrit met bus (groep dient zelf met bus te komen)
of wandeling door Baarle-Nassau-Hertog o.l.v. gids

15.00 uur

Einde programma.
***

Low budget arrangement 2018 (op basis van minimaal 20 personen):

€ 12,95 p.p.

10.30 uur

Gebruik van 2 kopjes koffie/thee met gesorteerd gebak in Brasserie Den Engel

11.00 uur

Rondleiding door het geheel vernieuwde KaarsenMuseum, kunst in bijenwas

12.00 uur

Bezoek (met gids) aan het beschermde monument “De Belse kerk” St. Remigiuskerk.
***

Mogelijkheden ter uitbreiding van het Low budget arrangement:

€ 9,50 p.p.
1. Brouwerij De Dochter van de Korenaar
U krijgt hiervoor een rondleiding/bezichtiging van ca. 1 ½ uur, incl. proeverij (3 proefglazen). De brouwerij van
echt Belgisch bier is inmiddels een begrip in de bierwereld, won verscheidene prijzen, heeft een brouwruimte, een
bottelarij, een rijpingskamer en zelfs en zelfs een kelder voor de rijping van de bijzondere “woodfinishes”.
2. Kennismaking met een robot op de boerderij van de familie Bruurs
€ 5,00 p.p.
Inclusief een en rondleiding van ca. 1 ½ uur en daarbij koffie/thee of wat fris met blokje kaas. U ziet: melkrobots
- waterbedden waar de koeien op liggen - drinkautomaat voor de kalfjes -en uiteraard de kalfjes zelf.
4. Wijngaard Hof van Baarle (min.10 max. 60 personen)
€ 8,50 p.p.
Rondleiding van 1 ½ uur door de wijngaard, bezichtiging wijnmakerij en proeverij van 4 wijnen.

Leuke suggestie voor op de terugweg:
5. Museum de Dorpsdokter, Jan van Eijk (Hilvarenbeek) max. 50 pers.
Voordracht “Help de dokter vertelt” hilarische en huiveringwekkende verhalen van dokters en hun patiënten
( ca. 50 minuten). Daarna bezichtiging van het museum en een rondwandeling door de heem- en kruidentuin De
Doornhof.
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