12, 13, en 14 augustus
2016

“Hoeve de Maasduinen”
Venweg 5
5856 CB Wellerlooi
Tel. 0478 -501697 / 623383995
E-mail: hoevedemaasduinen.nl

Info Rozendorp-festival
2016.

Beste clubgenoten, zoals u
al in het aprilnummer hebt
kunnen lezen, vind van
vrijdag 12 t/m maandag 15
augustus het rozendorpfestival plaats in het plaatje
Lottum, het rozendorp van
Nederland!
Dit is een evenement dat
wijd en zijd bekend staat als
een van het mooiste en
grootste bloemenevenement
in ons land. Het is een uniek evenement dat om de twee jaar
wordt gehouden waarbij honderdduizenden rozen worden
tentoongesteld in de vorm van mozaïeken, rozenobjecten en
rozentuinen en het leek ons dus leuk als organisatie, om in de
buurt van Lottum ons weekend te houden.
Omdat de hele omgeving met dit evenement te maken heeft,
betekend het, dat alle campings in de buurt, incl. de
geïmproviseerde campings, overvol zullen zijn.
Vervoer met de auto van en naar Lottum is een bijna
onmogelijke zaak gezien de drukte, en kunt u als deelnemer
via een gratis pontje over de Maas naar Lottum fietsen om het
evenement te bezoeken.
Dat is de reden dat we voor de meeste van ons welbekende
camping “Hoeve de Maasduinen” hebben gekozen. Adres:
Venweg 5 Wellerlooi.
Daarnaast leent de omgeving zich prima om te fietsen met vele
fietsroutes en om bv. ook het museum “de Locht”, Kevelaer,
Horst en de tuinen in Arcen te bezoeken.

Ons weekend houden we vanaf vrijdag 12 t/m zondag 14
augustus. Zoals gebruikelijk op de vrijdag aanrijden met de
sluiting op zondagmorgen. Dus 2 overnachtingen. Eerder
komen en of later vertrekken kan natuurlijk altijd.

De kosten:
Inschrijfgeld voor 2 nachten incl. toeristenbelasting en
stroom ( 4 – 6 AMP.)
Duo:

€ 40.00

Solo:

€ 30.00

Huisdier:

€ 2.00

Douches: € 0.50 per keer

De entree voor het rozenfestival is voor eigen rekening.
Voor meer info hierover, kijkt u op: www.rozendorp.nl

Graag tot ziens in Wellerlooi namens Ton en Elly en Peet en
Corrie.

