Arrangement
Belangrijk om te weten
Arrangement te boeken vanaf carnavalsvakantie tot en
met de herfstvakantie alle dagen van de week (met op
bepaalde dagen vervanging voor de gesloten horeca) en
buiten het seizoen alleen op zaterdag en zondag.
Reserveren en betalen bij VVV Baarlo (op zondag gesloten)
Grotestraat 16a 5991 AW Baarlo
Telefoon 077 477 36 66
Email vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl
Zie www.hartvanlimburg.nl voor actuele openingstijden.
Reserveren minimaal 2 dagen van te voren.

Centraal Baarlo
Een gezellig terras in het centrum van
het dorp bij de kerk. Met een uitgebreide
keuken, diverse drankjes en meer dan 150
bieren is er voor ieder wat wils.

Markt 1 5991 AT Baarlo
www.centraalbaarlo.nl
MAES21
Heerlijk eten en drinken, ﬁjne sfeer,
prachtig uitzicht over de Maas en
kloosterdorp Steyl vanaf terras of serre.

Vergelt 21 5991 PJ Baarlo
www.maes21.nl

Annuleren tot 2 dagen van te voren.
De route is ongeveer 10 km, bewegwijzering wandelroute netwerk.
De ideale aanvangstijd van de route is 10:30 uur.
De verwachte tijdsduur van het arrangement is ca. 5 uur.
De kosten van het arrangement bedragen € 35,00 p.p.
Hierbij inbegrepen zijn de route en de gerechten.
Vegetarisch of dieetwensen van te voren doorgeven.
U ontvangt bij het startpunt vouchers die bij de locaties
‘geruild’ worden voor het gerecht.
Genuttigde consumpties zijn voor eigen rekening en
worden door u per locatie afgerekend.
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom. In verband met
een aangepaste prijs voor het hoofgerecht dient deelname voor kinderen < 12 jaar per locatie afgerekend te
worden.
De route is niet overal geschikt voor rolstoelen/kinderwagens. Eventueel kan de route aangepast worden.

Brasserie Hofackers
Genieten op het sfeervol (gedeeltelijk
overdekt) terras met uitzicht op weilanden
en het parkbos.

Vergelt 2B 5991 PJ Baarlo
www.brasseriehofackers.nl
Pillows Charme Hotel Château De Raay
Uniek kasteelrestaurant de ‘Tuin van de
Barones’ met schitterend terras; culinair
genieten van de internationale keuken
gecombineerd met streekproducten.

Raayerveldlaan 6 5991 EN Baarlo
www.pillowshotels.com/baarlo

Wilt u ook een ‘Happen en stappen in Baarlo’
arrangement boeken?
Reserveren doet u bij VVV Baarlo:
Grotestraat 16a, 5991 AW
Telefoon 077 477 36 66
Email vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl

Happen en
Stappen in
Baarlo

Happen en
Stappen in
Baarlo
Het dorp Baarlo, gelegen tussen
de Peel en de Maas, weet natuur,
historie en kunst tot een eenheid
te brengen die bepalend is voor de
aantrekkelijkheid van het dorp.
U bent van harte uitgenodigd om tijdens het happen en stappen kennis
te maken en te genieten van deze
mooie omgeving.
De kastelen die het dorp rijk is, zijn
uiteraard in de Happen en Stappenroute opgenomen.
(De kastelen zijn niet open voor bezichtiging)

Het Happen en Stappen arrangement
moet vooraf gereserveerd worden.

U start bij Centraal Baarlo, Markt 1, 5991 AT Baarlo.
Parkeren kan het beste op de grote parkeerplaats
aan de Sprunklaan, 1 minuutje van de markt vandaan.
Voordat u op pad gaat, ontvangt u bij het sfeervolle Centraal Baarlo een heerlijke koffie/thee met
Baolderse kersenvlaai.

De eerste kilometers van de wandeltocht gaan
vanuit het dorp door een landelijke omgeving
richting de Maas. Het Maasdal gebied is prachtig; klim even op de uitkijktoren en kijk om je
heen! Bij MAES21 wordt een heerlijke seizoensoep
geserveerd.

De tocht gaat verder via de dijk naar Brasserie
Hofackers waar een heerlijk lunch/hoofdgerecht
geserveerd wordt. Nu de maag goed gevuld is, staat
het langste traject van de wandelroute op het menu.
Via de rand van de woonwijk volgt een landelijk gebied,
waarna nog een stuk door het bos gevolgd gaat
worden.

Op het prachtige landgoed van Pillows Charme
Hotel Château De Raay kunt u kiezen of u buiten op
het terras of in de ‘Tuin van de Barones’ het dessert
wilt nuttigen. Geniet van deze prachtige ambiance
waarop het landgoed u trakteert. U vervolgt
de route via Heierhof richting Centraal Baarlo.
Eventueel kunt u hier nog wat naborrelen.

Kijk ook eens op:
www.hartvanlimburg.nl

