
HERINNERING i.v.m. de uiterste datum van opgave (14 mei a.s.)

zaterdag 21 mei

Excursie Grebbeberg en Hartenstein

Op zaterdag 21 mei a.s. brengen we 's morgens een bezoek aan de
slagvelden op de Grebbeberg in Rhenen.
's Middags bezoeken we het Airborne museum Hartenstein in Oosterbeek.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit

08.45 uur      Vertrek uit Westervoort vanaf de parkeerplaats van Sports
Planet.



 
09.30 uur      Aankomst bij hotel-restaurant 't Paviljoen (Grebbeweg 103-105
3911 AV Rhenen).
U kunt de auto parkeren op het eigen parkeerterrein van 't Paviljoen.
Hier gaan we genieten van een kop koffie met gebak.
 
10.00 uur    Vertrek naar parkeerterrein ereveld Grebbeberg (Grebbeweg 123
3911 AV Rhenen).
Hier maken onder begeleiding van een gids een rondwandeling van 1,5 uur
over de slagvelden van de Grebbeberg.
(Zie ook: www.grebbeberg.nl)
  
12.00 uur      Lunch bij het 't Paviljoen (zie boven).
Wij gaan genieten van een buffet met tomatensoep, belegde broodjes en
dranken (melk, koffie, thee en jus d'orange)
 
13,30 uur       Vertrek naar het Airborne museum Hartenstein (Utrechtseweg
232 6862 AZ Oosterbeek.)
 
Aankomst rond 14.00 uur.
Een gids van het museum verzorgt een rondleiding van 1,5 uur.
(Zie ook: www.airbornemuseum.nl.)
 

 
De kosten voor deelname, consumpties en lunch zijn 20 euro per persoon
voor leden.
Voor niet leden bedragen de kosten 25 euro per persoon.
 
Let op: De kosten voor het Airborne museum vallen buiten dit bedrag!
Met een museumjaarkaart is de toegang gratis. 



Zonder museumjaarkaart is de entree: 65+ 7 euro, anders 8 euro.
U dient dit bedrag aan de kassa van het museum te voldoen.
 
Wij verzoeken U het bedrag voor deelname bij aanmelding over te maken
aan de penningmeester van de Historische Kring Westervoort: NL40
INGB0003217178
 
Meerijders betalen 2,50 euro aan de chauffeur!
 
In verband met reservering uiterlijk 14 mei opgave voor deelname.
 
 
U kunt zich  HIER  aanmelden.
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