Stowarzyszenie “ Baarlo Leeft!” organizuje:
Kastelendag Baarlo , poniedzialek 22 kwietnia 2019
W godzinach 10.30-17.30
Stowarzyszenie “ Baarlo Leeft!” serdecznie Panstwa wita w dniu zamkow. Z Duma prezentujemy
nasze 4 zamki i wieze widokowa. Razem tworza one dekoracje dla naszego sredniowieczneg o
festynu. Dzieki pomocy mieszkancow oraz uzytkownikow zamkow mozemy zoorganizowac dla
Panstwa ten wspanialy dzien. Mamy nadzieje ze bedzie wam towarzyszyc dobra zabawa i zechcecie
odwiedzic Baarlo ponownie. W punkcie turystycznym VVV pozyskacie ciekawe informacje na temat
Baarlo i jego okolic. VVV-Baarlo znajduje sie na Grotestraat 16A.
Wejsciowki
Sprzedaz biletow ( do 15 Kwietnia 2019)
Bilety sa dostepne w formie wesciowki do 4 lokacji:
-Kasteel d’erp
-Chateau De Raay
-Zamek i klub golfowy De Berckt
-Wieza widokowa przy Maas
Przedsprzedaz od 16 lat €7.50 za osobe.
Dzieci do lat 16 €6
Dzieci do lat 6 za darmo pod opieka doroslych( osoba dorosla musi posiadac bilet)
Uwaga!
Zamek Schers mozna zwiedzic wylacznie po zakupieniu biletow w przedsprzedazy.
Bilety mozna nabyc we wsztysktich punktach VVV w Polnocnej Limburgii, bibliotece w
Baarlo(Engelbewaarder) Tiendvrij 18 i takze w Centraal Baarlo Markt 1.

22 kwietnia Kasa bedzie czynna:
Od 10.00 Punkt VVV
Od 10.15 Przy wejsciu do zamkow d’Erp aan Baron van Erplaan, Zamek de Berckt , Chateau De Raay.
Dojazd
Trasa wzdluz 4 zamkow i wiezy widokowej jest oznaczona. Bedzie nakazywal ruch jednokierunkowy
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Piechotą i rowerem mozna skorzystaz z trasy wyznaczonej na
mapach rowerowych lub spacerowych.

Parking
Miejsca parkingowe beda dostepne w wyznaczoncyh miejscach, prosimy sie do nich dostosowac.

Program „Kastelendag ‘’ Baarlo 22 kwietnia 2019
10.30 do 17.30
Zamek De Raay
-Strzelanie łukiem od 10.30 do 17.30
-Film o sympozjum rzeźby
-Malowanie twarzy w ‘Wintertuin’ przez Beau Vital.
-Pokaz Walki mieczem - co kazda godzine od 13.00
-Rzut oszczepem – co pol godziny od 13.00
-Wystep chóru Doeën Beejein od 12.00 do 15.00
-Wystep grupy Nice Company od 15.00 do 17.30
Zamek Scheres
Uwaga! Bilety w oddzielnej sprzedazy.
-Wystep teatralny Ferdi Tajiri w wykonaniu Schinkichi Tajiri Estate.
-Wystep odbedzie sie w godzinach 11.00 / 12.30/ 14.00/ 15.30 / 17.00
-Maxymalnie 80 osob na kazdym wystepie.
-Bilety dostepne przez internet lub w kantorze VVV. Cena €5.50
Zamek D’Erp
-Sredniowieczny festiwal rycerski
-Rekonstrukcja - szturm na zamek rok 1473 przez Karel de Stoute 13.00 do 16.00
-Teatr Narracyjny, muzyka – godzina 11.00/12.00/14.00/15.00/17.00
-Demonstracja prania przy pralni De Sprunk - 12.00 i 15.00
-Otwarcie młyna wodnego – 10.30 do 17.30
Zamek i pole golfowe De Berckt
-Sredniowieczny teatr uliczny – Wystep o 10.45/13.00/14.00/16.00/17.00
-Pokaz ptaków drapieżnych – 11.30 do 15.00. okolo 45do60 min
-Orgelman – 10.30 do 17.30
-Gra w golfa w stylu średniowiecznym –od godziny 13.30

