RONDLEIDING KASTEELRUÏNE BLEIJENBEEK
Alleen al het zien van de kasteelruïne Bleijenbeek doet iets met je, het prikkelt je fantasie!
Ooit het bolwerk van de machtige families Schencken van Nijdeggen en de van Hoensbroeks.
De Schencken van Nijdeggen maakten eeuwenlang vanuit het kasteel de dienst uit tot ver in de
omtrek. Maarten Schenck, een meedogenloos man, vocht in de Tachtigjarige Oorlog beurtelings aan
Spaanse en Staatse zijde. Hij zaaide dood en verderf en werd gevreesd in de hele Zuidelijke
Nederlanden, zelfs tot ver over de grens. Bij gebrek aan nazaten ging het kasteel begin 18e eeuw over
op de schoonfamilie van Hoensbroek en kwam er weer rust in het Limburgse land.
Wilt u de sfeer van toen eens proeven en meemaken, dan is er de mogelijkheid om een rondleiding
aan te vragen. U wordt door een gids meegenomen terug in de tijd. Wellicht gaat het verleden weer
even leven en kunt ook u de echo horen van de donkere Middeleeuwen.
Rondleidingen voor groepen
Leuk voor een familie-uitstapje, personeelsuitje of buurtactiviteit. De rondleiding naar Kasteelruïne
Bleijenbeek start en eindigt bij Paviljoen Bleijenbeek en duurt ongeveer 1,5 uur (inclusief korte
wandeling van circa 900 meter naar de kasteelruïne).
Reserveren
Rondleidingen voor groepen reserveren via: rondleiding@kasteelbleijenbeek.nl
Tijdig reserveren is wenselijk.
Kosten per groep* tarieven per september 2016
Volwassenen (en jeugd van 13 jaar en ouder)
€ 6,00 per persoon
Kinderen van 4 t/m 12 jaar
€ 3,00 per persoon
Kinderen tot 4 jaar
gratis
*met een minimum totaaltarief van € 60,- en een maximum aantal van 40 personen.
Bereikbaarheid
Via de N271 (Nijmegen-Venlo) ter hoogte van Afferden afslag Afferden/Siebengewald. Na 3,5 km
treft u Paviljoen Bleijenbeek (Bleijenbeek 14 te Afferden) aan de rechterzijde.
Openbaar vervoer
Paviljoen Bleijenbeek (Bleijenbeek 14 te Afferden) is ook goed te bereiken via het openbare vervoer.
Vanaf Station Boxmeer bus Lijn 22 richting Siebengewald. Uitstappen bij bushalte “Ruïne”.
Of vanaf CS Station Nijmegen / Venlo bus Lijn 83 richting Venlo / Nijmegen, overstappen bij bushalte
“Veer naar Sambeek” op bus Lijn 22 richting Siebengewald. Uitstappen bij bushalte “Ruïne”.
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