Activiteitenkalender
2019 – 2020

Kasteel
Vorden

2019
12 t/m 27 oktober

Ontdek de kasteeldieren

13 t/m 15 december

Kerst op Kasteel Vorden familie evenement

2020
Januari t/m maart

“Het winterse kasteelleven”

15 februari t/m 1 maart

“Kasteelmode en Hofmanieren”

12 april (1e Paasdag)

Familie Pasen: paasbrunch en gezinsactiviteiten

23 & 24 mei

Vita Cultura Event

12 t/m 15 juni

Mañana Mañana

Voor het hele gezin een educatieve en actieve speurquiz met
te winnen prijzen. Uiteraard is ook de reguliere audiotour op
deze data te volgen.
Familiebeleving in unieke kerstsfeer met brocante, gezinsactiviteiten en huisgemaakte traktaties in restaurant
’t Kasteelhaantje.

Familie- en groepsactiviteit in voorbereiding: “Het winterse
kasteelleven”. Speciaal januari arrangement: winters stamppotbuffet in restaurant ’t Kasteelhaantje gecombineerd met
kasteelbezoek.
Familie- en groepsactiviteit tijdens de krokusvakantie in
voorbereiding : rondleidingen, lezing en activiteiten op de
verkleedzolder voor kinderen en volwassenen in het teken
van “Kasteelmode en Hofmanieren”.
Paasbrunch bij restaurant ’t Kasteelhaantje en gezinsactiviteiten
op de verkleedzolder van het kasteel.
Klassieke cultuur in alle vormen. Organisatie: Vita Cultura.
Geen reguliere kasteelopening tijdens dit event.
Uniek festival, 7 podia met live muziek en theater.
Geen reguliere kasteelopening tijdens dit festival.
Organisatie: Alles komt goed B.V.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten en nieuws? Laat u dan uw
e-mailadres en naam achter in het gastenboek in het restaurant ‘t Kasteelhaantje.
Afmelden kan uiteraard elk moment.
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Herfst op Kasteel Vorden 2019

Voor speurneuzen en dierenliefhebbers: tijdens de herfstvakantie zijn er op Kasteel Vorden
leuke (familie-)activiteiten rondom het thema kasteeldieren te beleven!
Naast de reguliere audiotour zijn er voor jong en oud speciale dierenspeurtochten door het
kasteel uitgezet. En er kunnen oudhollandse spelletjes gespeeld worden.
In restaurant ’t Kasteelhaantje staan de chocolademelk, koffie en (kinder-) thee met huisgemaakte lekkernij klaar.
Kortom, Kasteel Vorden staat tijdens deze herfstvakantie bol van de activiteiten. Wie is de
beste speurneus? Tot ziens op Kasteel Vorden en bij restaurant ’t Kasteelhaantje.

Wanneer
Entreeprijs

zaterdag 12 t/m 27 oktober 2019
geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 11.00 uur tot 17.00 uur
Volwassenen		
€ 12,00
Kind 2 t/m 5 jaar
gratis
6 t/m 16 jaar 		
€ 7,50
Speciale familie aanbieding:
gezinsentreekaart
€ 25,00

voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen tot 16 jaar.

Aanvullende informatie

Om eventuele teleurstellingen te voorkomen willen we
vermelden dat ons kasteel helaas niet geschikt is voor gasten
die echt geen trappen kunnen lopen en helemaal afhankelijk
zijn van een rollator of rolstoel. Bij de ingang hebben we wel
leen-wandelstokken ter ondersteuning staan.

Actuele informatie

vindt u op de website: www.kasteelvorden.nl en op
Facebook (Kasteel Vorden en Kasteelhaantje).
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