
De kosten voor de bustocht bedragen €�17 per persoon. U kunt zich opgeven bij de VVV winkels  
in Baarlo, Kessel, Panningen of Meijel. Opgave is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 6 juli 2018.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan even contact op met VVV Kessel, telefoonnummer 077-4622446.

Wij hopen op een talrijke deelname.

Namens alle VVV winkels in Peel en Maas 
en Partnervereniging Peel en Maas-Grevenbroich.

Het programma ziet er als volgt uit:

•  Vertrek met Luxe Touringcar op 12 juli 2018 om 8.45 uur vanaf de Bovenste Markt / VVV in Kessel. 

•  Bij aankomst in Grevenbroich, om 10 uur, krijgen wij een stadswandeling waarbij de relatie met 
Kessel en haar voormalige kasteelbewoners wordt toegelicht.

•  Om 11.30 uur vertrekken wij naar het Zisterzienser Klooster in Langwaden waar monnikken zullen 
zorgen voor een eenvoudige lunch. De kosten hiervoor liggen tussen 9 en 14 Euro.

•  Om 13.15 uur, nadat iedereen op eigen gelegenheid/kosten de lunch heeft genuttigd, bestaat de 
mogelijkheid om 2 km. langs de rivier Gillbach te wandelen naar het historische dorp Hülchrath.  
Voor deelnemers die niet goed ter been zijn, is vervoer per bus ook mogelijk.

•  In Hülchrath bezichtigen wij het historische dorp en brengen wij een bezoek aan “Slot Hülchrath”.

•  Daarna vertrekken wij om 15.15 uur naar het uitkijkpunt voor bruinkoolwinning in Jackerath.

•  Waarna we om 16.00 uur weer vertrekken naar de opstapplaats in Kessel.

12 juli 2018

Busreis naar 
de Partnerstad 
Grevenbroich 
Beste Inwoners, Toeristen en Recreanten in Peel en Maas

Vorig jaar heeft de Gemeente Peel en Maas haar samenwerking met Grevenbroich 
versterkt door ondertekening van een Partnerovereenkomst. Om het versterken van 
banden verder invulling te geven worden ook regelmatig bustochten georganiseerd 
tussen beide partners.
De eerste bustocht vanuit Peel en Maas gaat op 12 juli 2018 naar Grevenbroich onder  
het motto “Bezienswaardigheden in Grevenbroich tussen Erft en Gillbach”.
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