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TIENDUIZENDEN VOORJAARSBLOEIERS
WACHTEN OP U IN
KASTEELTUINEN ARCEN
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Op vrijdag 1 april zwaaien de
poorten weer open van Kasteel
tuinen Arcen. Het bloemen- en
plantenpark in Noord-Limburg
kan na twee jaar ook weer bezocht
worden in het vroege voorjaar.
Extra lang genieten dus van de
cultuurhistorie en natuur in het
nieuwe tuinseizoen. Dit jaar is
er veel te ontdekken in het park,
zoals de compleet nieuwe Dahlia
tuin, nieuwe beplanting van de
tuin bij het ooievaarsnest en nieu
we zitgelegenheden met prachtig
uitzicht op de vijvers en tuinen.
Kasteeltuinen Arcen is volop bui
ten genieten van de passerende
seizoenen. Ook dit jaar bekroond
als leukste uitje van Limburg door
de ANWB.

VOORJAARSKRIEBELS
IN DE TUINEN

Vanaf de opening wordt u over
donderd van alle kleuren en geuren
in de tuinen. De vogels fluiten, de
geitjes lopen rond in de wei en ook
het ooievaarspaar is teruggekeerd
op hun vertrouwde nest. Met meer
dan 35.000 viooltjes, de prachtige
pauw op het toernooiveld en de
vele borders en bloembakken is het
park een kleurrijk geheel. Bij de
Grote Vijver straalt een bloemen
lint van 20.000 bontgekleurde tul
pen u tegemoet en in de Oosterse
Watertuin zijn bijzondere lelie
achtige tulpen te bewonderen. On
der de bomen van het Lommerrijk
komen duizenden stinzenplanten
tot bloei. Deze bol-, knol- en wortel
gewassen werden al in de 16e eeuw
aangeplant rondom buitenplaatsen,

kastelen en landhuizen. In het
Lommerrijk zorgen bosanemonen
en sterhyacinten dit voorjaar voor
een feeëriek kleurenspel.

NIEUW IN
KASTEELTUINEN ARCEN

Nieuw is de Dahliatuin. Vanaf het
late voorjaar zullen hier dahlia’s
groeien en bloeien. De van oor
sprong Mexicaanse plant zal in
tientallen verschijningsvormen
te zien zijn in het dahliapallet en
daarmee is Kasteeltuinen Arcen
weer een paradepaardje rijker. Ook
krijgt de tuin bij het ooievaarsnest
een nieuwe indeling met verschil
lende soorten siergrassen die tot
maar liefst drie meter hoog groeien.
De gidsen van Kasteeltuinen Arcen
vertellen tijdens een gratis rond
leiding enthousiast over de tuinen

en de collectie planten en bloemen.
De Water- en Beeldentuin is dit jaar
voorzien van elementen met het thema
‘water’. De Poel in het midden van de
tuin ademt een mystieke sfeer van
mist en klank. Beeldende kunstwerken
weerspiegelen in de vijvers. In Kasteel
Arcen is dit jaar de expositie Maas
duinen te zien op de van Gelre-etage.
De Bel-etage toont de bewonings
geschiedenis van het kasteel.

LIMBURGS
LEUKSTE
UITJE!

ALTIJD WAT TE BELEVEN

KORTING VOOR
BESCHERMERS VAN HET
LIMBURGS LANDSCHAP
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Als Beschermer van Het Limburgs Land
schap ontvangt u het hele tuinseizoen
korting op uw seizoenkaart en dagtickets
[scan de QR code] voor Kasteeltuinen
Arcen:
•	U betaalt € 47,50 in plaats van € 52,50
voor een seizoenkaart! U boekt de
seizoenkaart tot 1 april gemakkelijk
online. Kies voor ‘seizoenkaart actie
tarief’. Na 1 april kunt u de seizoen
kaart met korting uitsluitend nog aan
de kassa van Kasteeltuinen Arcen
kopen. Neem daarvoor uw Bescher
merspas mee.
•	U ontvangt 25% korting op normale
entreetickets. Boek uw ticket
‘Beschermer Limburgs Landschap’
direct online. De korting is in dit ticket
al verrekend. Neem het ticket én uw
Beschermerspas mee naar de kassa
van Kasteeltuinen Arcen.

Kasteeltuinen Arcen is vanaf vrijdag
1 april tot en met 30 oktober dagelijks
van 10.00 tot 18.00 uur geopend. Kijk
voor alle activiteiten en evenementen
op www.kasteeltuinen.nl.
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Kinderen struinen door het park
met de speurtocht, leven zich uit in
de speeltorens op het speelstrand of
slaan een balletje op de avontuurlijke
minigolfbaan tussen beeklopen,
watervallen en spannende tunnels.
Kasteeltuinen Arcen pakt jaarlijks uit
met extra evenementen: het Rozen
festijn, Bloemig en Herfstig! In de zomer
keert het Kunstweekend en de Holland
Koi Show terug en in het najaar Lichtkunstfestival Enchanted Gardens.
Kasteeltuinen Arcen is een natuurlijk
dagje uit voor jong en oud!

Kasteeltuinen
Arcen is door
ANWB Eropuit voor de zevende keer
uitgeroepen tot Limburgs Leukste uitje.
Een mooie erkenning voor het park.
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