zaterdag 6 juni 2015

Excursie Zutphen
Op zaterdag 6 juni a.s. gaan we een bezoek brengen aan de Hanzestad
Zutphen.
's Morgens bekijken we de historische binnenstad van Zutphen door een
wandeling langs de oude grenzen van de stad.
's Middags gaan wij op bezoek bij het Stedelijk Museum Zutphen.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
09.00 uur

Vertrek uit Westervoort vanaf de parkeerplaats van Sports Planet, Emmerik.

09.45 uur

Aankomst bij parkeerterrein de Houtwal. Hier kunt U de auto de gehele dag
voor 2 euro parkeren.

10.00 uur

Aankomst bij Restaurant De Wijnhuistoren, Groenmarkt 40.
Hier kunt U genieten van koffie/thee met gebak.

11.00 uur
kunt

Stadswandeling met gids door het historische centrum van de stad. Zo

U de mooie plekjes en monumentale gebouwen van de stad bewonderen!
12.30 uur

Lunch bij het Hampshire hotel, 's-Gravenhof 7. U krijgt een broodbuffet met
soep, alsmede een consumptie aangeboden.

14.00 uur
Bezoek aan het Stedelijk Museum Zutphen, Rozengracht 3, met
rondleiding.
Aandacht wordt o.a. geschonken aan de Verloren Stad. Hierbij wordt stil
gestaan bij het bombardement van Zutphen op 14-10-1944 waarbij een
aanzienlijk deel van de binnenstad van Zutphen werd vernietigd. Hierbij
verloren ruim 100 mensen het leven.
15.30 uur

Als afsluiting krijgt U een drankje aangeboden bij het IJsselpaviljoen,
IJsselkade 1.
Wij verwachten rond 16.30 uur de terugreis te kunnen aanvaarden

De kosten voor deelname, consumpties en lunch zijn 25 euro per persoon voor leden.
Voor niet leden bedragen de kosten 30 euro per persoon
Indien U geen gebruik wenst te maken van de lunch zijn de kosten 15 euro.
Wij verzoeken U het bedrag bij aanmelding over te maken op de bankrekening van de
Historische Kring Westervoort, nummer: NL40 INGB0003217178
Meerijders betalen 2,50 euro aan de chauffeur!
In verband met reservering uiterlijk 25 mei opgave voor deelname.

Aanmelden, klik HIER
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