Open wandeling

Voor informatie en/of reserveringen:
i www.stadsgidsenweert.nl
f www.facebook.com/stadsgidsenweert
e info@stadsgidsenweert.nl
t 06-24403951
Stichting Stadsgidsen regio Weert
IBAN: NL58RABO 01420 87 327
K.v.K. 14099281

HermanLitjensVormgeving BNO - Weert

Iedere tweede zondag van de maand is er een
“open” wandeling. Hiervoor behoeft u zich niet aan
te melden. Deelname € 2,- p.p., kinderen tot 12 jaar
gratis. De wandeling start om 14.00 uur.
Meer informatie vindt u op onze website:
www.stadsgidsenweert.nl.

Stadswandelingen en
culinaire wandelingen
in Weert

Kennismaken met Weert?

5.

Tijdens een 1½ uur durende wandeling
onder begeleiding van een deskundige gids,
maakt u kennis met het heden en verleden van een
Middeleeuwse stad.
U krijgt informatie over het oude stratenplan dat
nog steeds herkenbaar is. De betekenis van de
graven van Horne wordt verteld en u brengt, indien
geopend, een kort bezoekje aan de monumentale
Sint Martinuskerk.
Ook het hedendaagse krijgt natuurlijk aandacht;
u zult een goede indruk krijgen van de levendige
stad Weert.
Loop daarom eens mee.
Er zijn verschillende thema’s, zoals:
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1. Een stadswandeling door het centrum.
2. Een stadswandeling door het centrum
met accent op architectuur en beeldende
elementen (bijv. “Plevuûze paad”).
3. Een Biestwandeling met o.a. bezoek aan
het voormalig Minderbroedersklooster.
4. Fatimawandeling met aandacht voor
bouwwerken van de Weerter architect
Pierre Weegels (o.a. een bezoek aan het 		
Fatimahuis en de Rumolduskapel).
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Mariawandeling, een wandeling langs tekenen
van Mariadevotie.
Langs bakkers en brouwers.
Maasstraat / Maaspoort wandeling.
Pierre Weegels wandeling.
Stationskwartierwandeling.
Bevrijdingswandeling.
Een stadswandeling met accent op het groen
in de stad.
Een culinaire wandeling (zie onze site).
Een urnenveldwandeling.
Bus- en fietstochten op aanvraag.
Puzzel- / wandeltocht met behulp van foto’s.
Reve-wandeling.

- Een wandeling duurt gemiddeld 1½ uur.
- Een groep bestaat uit maximaal
20 personen.
- Een stadswandeling met een gids kost € 35,- Een stadswandeling in een andere taal kost € 50,- Is de groep groter dan 20 personen dan
gelden de volgende afspraken:
€ 55,- voor twee gidsen;
€ 75,- voor drie gidsen.

CULINAIRE WANDELING
Met een hapje en een drankje
Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Na een
aperitief wandelt u ongeveer een uur, waarna u
geniet van een lekker kopje soep. Daarna wordt
de wandeling voortgezet, wederom ongeveer een
uur; ter afsluiting brengt de gids u naar de door
u gekozen horecagelegenheid waar u van het
hoofdgerecht geniet.
Voor actuele prijslijsten en deelnemende
restaurants verwijzen wij naar onze site.

