
Geldersch Landschap & Kasteelen

Veluwe Actief 

Voor al uw bedrijfsuitjes en familiedagen
• E-biketochten • Landgoedspelen • Schutterstoernooi

• GPS routes • Boogschieten • Kasteel- en parkrondleidingen

Kasteel Ammersoyen

Kasteel Doorwerth

Kasteel Hernen

Huis Verwolde

Huis Zypendaal

Kasteel Cannenburch Kasteel Rosendael



1. E-bike Tour met gids
Verken de omgeving op een comfortabele E-bike 
en ontdek de mooiste plekjes rond het kasteel. 
Een enthousiaste gids vertelt onderweg leuke en 
historische weetjes.  
Duur: ca. 1,5 uur. Prijs: € 45,- p.p.

2. Landgoedspelen
Met het kasteel als decor gaan we terug naar het 
verleden. Bij de traditionele spelen (o.a. Ridderspel 
en Sjoelen) zijn aanwijzingen te verdienen die 
je tot de oplossing van het raadsel brengen. Het 
winnende team dwingt natuurlijk tot in lengte van 
dagen respect af!  
Duur: 1,5 uur. Prijs: € 32,50 p.p. 

3. Schutterstoernooi
Waan je even in de wereld van Wilhelm Tell of Robin Hood. Test je doelgerichtheid 
bij drie verschillende schietonderdelen (Handboog-, Kruisboog-, Luchtbuks Schieten). 
Wie is het beste schuttersteam en verdient een prijsje?
Duur: 1,5 uur. Prijs: € 39,50 p.p.

4. Combi Kasteelbezoek & Schuttersclinic
Combineer een bezoek aan het kasteel met 
Handboogschieten. Je gaat in twee groepen en 
wisselt na ca. 1 uur. Ook geschikt met kinderen,  
want we hebben kinderbogen.
Duur: ca. 2 uur. Prijs: € 31,50 p.p.

De voorwaarden:
• Deze arrangementen zijn te boeken voor groepen van 

minimaal 20 tot maximaal 50 personen. 
• Kleinere en grotere groepen op aanvraag. 
• De aanvragen lopen via Veluwe Actief.
• De arrangementsprijzen zijn inclusief BTW, begeleiding 

en materiaal. Exclusief eten en drinken.
• De arrangementsprijs is altijd inclusief bezoek kasteel al 

dan niet met rondleiding.
• Of men ontvangt een voucher voor een bezoek aan een 

kasteel naar keuze op eigen gelegenheid op een ander 
moment.

Informatie en contact

Geldersch Landschap & Kasteelen
026 - 355 25 28
kastelen@glk.nl
www.glk.nl

Veluwe Actief
026 - 495 55 11
info@veluweactief.nl
www.veluweactief.nl

Geldersch Landschap & Kasteelen

Veluwe Actief 


