Bourgondisch genieten

Routebeschrijving

Naast zelfverzorging van maaltijden, kunt u ook
kiezen om dit (geheel of gedeeltelijk) door ons
te laten verzorgen.

Via de N271 komt u bij Arcen bij de rotonde.
Neem hier de afslag Arcen / “Kasteeltuinen”.
Blijf vervolgens deze weg vervolgen.

Verder zijn er in de directe omgeving veel
gelegenheden waar u gezellig kunt genieten
van heerlijke (streek)gerechten.

De weg gaat over in de “Barones van
Wijmarstraat”. Vervolgens gaat de weg over in
de “Brandemolen”.
Na ca. 400 meter (tegenover het tennispark)
ligt “In de Vlinderkes” aan uw rechterhand.
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Arcen, gelegen aan de Maas, wordt niet voor
niets de Parel van Noord-Limburg genoemd.
“Rijk aan kuur, natuur en cultuur” is de
slogan die direct aangeeft waar de sterke
punten van het dorp liggen.
Het hele jaar door treft men toeristen uit binnenen buitenland aan. Niet zonder reden!
De omgeving is bekend om zijn uitgestrekte
mooie natuurgebieden met talrijke fiets- en
wandelroutes. U kunt in Nederland blijven, maar
een uitstapje naar Duitsland is zeker aan te
raden. En u bent er zo.

Brandemolen 20
5944 NE ARCEN
Telefoon: 077-374 31 31
Mobiel: 06-820 70 992
www.indevlinderkes.nl
info@indevlinderkes.nl

Grenzeloos genieten
van kuur, natuur en
cultuur
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Net buiten de bebouwde kom van het pittoreske
en gezellige dorp Arcen ligt groepsaccommodatie
“In de Vlinderkes”.
Rustig gelegen direct aan de bosrand, op
wandelafstand van de vernieuwde Kasteeltuinen,
Bierbrouwerij Hertog Jan, Park Klein Vink en het
befaamde Thermaalbad.
Vanuit de accommodaties kunt u direct de
omgeving verkennen door de vele wandel-, fiets-,
skate- en scootmobielroutes.
Op het terrein zelf is een speeltoestel, speelveld
en trampoline. In de spellentent is o.a. een
tafeltennistafel, reuzensjoelbak, steps en skelter,
tafelvoetbal, dartbord en nog veel meer.

De accommodaties

Overige informatie

Nieuw gebouwd, (kind)vriendelijk, sfeervol ingericht
en met voldoende privacy. Zeker ook door de
ligging en het ruime perceel.

Beide accommodaties zijn voorzien van gratis
Internet (Wifi).

Het gebouw Atalanta is geschikt voor 16 personen
en bestaat uit:
 Ruime woon-/eetkamer met grootbeeld TV.
 Moderne keuken van alle gemakken voorzien.
 Vier 2 persoonskamers met eigen badkamer.
 Twee 4 persoonskamers met aparte douche.

Gedurende de zomermaanden kan er in overleg
gebruik worden gemaakt van het verwarmde
zwembad van 5 x 11 meter.
Huisdieren zijn in overleg mogelijk.

Het gebouw Koninginnepage is ingericht voor 18
personen en bestaat uit:
 Ruime woon-/eetkamer met grootbeeld TV.
 Moderne open keuken.
 Drie 2 persoonskamers met eigen badkamers.
 Drie 4 persoons familiekamers eveneens met
eigen badkamers.
Beide accommodaties zijn geheel toegankelijk voor
rolstoelers, goed geïsoleerd en voorzien van
vloerverwarming.
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Wilt u meer weten over wat Arcen en dan met
name “In de Vlinderkes” te bieden heeft?
Kijk dan op:

www.indevlinderkes.nl
Of kom een keertje kijken.
De koffie staat klaar!!!

