Aanvraagformulier

gegidst bezoek Merksplas
versie 20200203
Gelieve dit aanvraagformulier minstens één maand vooraf ingevuld terug te bezorgen.

dag

Gewenste dag en uur :

datum:

aankomst:

u
vb. 14:30

IDENTIFICATIEGEGEVENS:
Vereniging, familie, groep:

Contactpersoon:

Naam:
Straat en nr.:
Postnr., Gemeente:
Aantal personen:
Gemidd. leeftijd:

voorlopig ca.
van
tot

GEKOZEN PROGRAMMA:

p.

definitief
jaar

p.

GSM-nr.:
E-mail:

Gelieve uw keuze aan te kruisen T

AANBOD LANDLOPERSDOMEIN MERKSPLAS-KOLONIE
Gegidste wandelingen op het domein (meest populair)
Start aan Bezoekerscentrum Kolonie 5-7, Kapelstraat 10
Kapelstraat 9, (van maart t.e.m. november):
€60 voor 2u en €30 per bijkomend uur, per groep van max. 25 p.
+ inkom €6 pp. (min. €90 per groep), incl. één consumptie
£ Vagebondjespad (cultuurhistorisch + justitie) (4 km, 2u)
+ gegidst bezoek aan Gevangenismuseum (1,5u, €50)
£ + evt. koffie + "Klosjaars Kramiekse" (€3 pp.)
£ Koloniewandeling 5-7 (restauraties Merksplas) (3 km, 2u)
£ + evt. getuigenis door een ex-cipier (1u, €50)
£ Weldadigheidspad (toegankelijk voor rolwagens) (2 km, 2u)
Overig aanbod:
£ + evt. film over de laatste landlopers van Wortel (1u, gratis)
£ Gids op de huifkar (2u)
£ Gids op de bus voor rondrit Merksplas- & Wortel-Kolonie (2u)
£ Gids op de fiets voor rondrit Merksplas- & Wortel-Kolonie (2u)
Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 is gratis en vrij te bezoeken. Een bezoek met gids is niet mogelijk.
OVERIG AANBOD IN MERKSPLAS
Overige gegidste wandelingen:
Bedrijfsbezoeken (zelf te regelen):
€60 voor 2u en €30 per bijkomend uur, per groep van max. 25 p.
> Rondje Kempen: 0474 96 97 58 of rondjekempen@gmail.com
> Plantentuin: 0472 80 18 93 of info@plantentuinmerksplas.be
£ Dorpswandeling (4 km, 2u)
> Bio-afvalverwerking QEF: 014 44 34 00 of info@energy-farming.be
£ Dorpskerk (2u)
> Aardbeien + kersen: 0476 43 04 17 of lu.adri@telenet.be
£ Wandeling gemeentepark Carons Hofke (2 km, 2u)
> Tomaten Den Berk: 014 40 72 40 of rondleidingen@denberk.be
£ Zwart Goorwandeling (zorgfunctie) (4 km, 2u)
> Tomaten Hortipower: 014 47 05 09 of info@tomeco.be
£ Moerenwandeling (landschapswandeling) (7 km, 3u)
£ Lijst van horecazaken indien gewenst. De afspraken met de horecazaak worden door de groep zelf gemaakt.

£ Bezoek Gevangenismuseum in de Landloperskapel,

Meer info: www.toerismemerksplas.be en www.gevangenismuseum.be De vergoedingen worden op de dag van het
bezoek cash betaald.
Wensen / opmerkingen :

Datum en handtekening (naam)

MAIL DOCUMENT
PRINT

briefwisseling:
contact:
e-mailadres:
betalingen:

TOERISME MERKSPLAS vzw, Markt 1, 2330 Merksplas
tel. nr.:+3214 63 94 77
toerismemerksplas@skynet.be
BE59 0682 4547 7826 met BIC-code GKCCBEBB
van Gidsen Toerisme Merksplas

of

GEVANGENISMUSEUM vzw, p.a. Hoevestraat 31, 2330 Merksplas
tel. nr.: +3214 63 36 24 of GSM: +32476 63 36 53
govaertskarel@gmail.com
BE52 0013 3937 6909 met BIC-code GEBABEBB
van Gevangenismuseum vzw Merksplas

