FORT PANNERDEN

Rijndijk 6, 6566 CG Millingen aan de Rijn
T +31 (0)481 434182
F +31 (0)481 431134
IBAN NL33 RABO 0187 4103 48
BIC RABONL2U
K.v.K. Nijmegen 1014 3506
BTW-nr. NL821 282 906 B01
E-Mail: info@de-gelderse-poort.com
Internet: www.de-gelderse-poort.com

“Bezoek aan het eeuwenoude fort”
Op een wel zeer markant punt in het Gelderse rivierenlandschap, op de splitsing van het Pannerdensch Kanaal (de
Rijn) en de Waal, ligt Fort Pannerden. Op deze landtong, in het
natuurgebied de Klompenwaard, ligt het cultuur historische fort
als een baken van rust midden in het grens overschrijdende
natuurontwikkelingsgebied de Gelderse Poort.
Het fort is in de periode van 1869 tot 1871 gebouwd om de
splitsing van het Pannerdensch Kanaal (de Rijn) en de Waal te
bewaken. Een belangrijke functie van het fort was de opmars
van vijanden te vertragen. Andere taken waren het beheersen
van de scheepvaart over Rijn en Waal en het legeren van
troepen. De grote strategische belangen die destijds met het
fort gemoeid waren, weerspiegelen zich in de omvang van dit
kolossale historische bolwerk.
Na ontvangst met koffie en een heerlijk stuk appeltaart steekt u
met de veerboot de Rijn over. Een vaart van ±15 min. Na een
kleine wandeling wordt u door een gids opgevangen en start de
1½ uur durende rondleiding door dit kolossale bolwerk. Na deze
indrukwekkende rondleiding wordt u weer opgehaald door de
veerboot en bij de Gelderse Poort afgezet. Onder het genot van
een drankje en een heerlijke barbecue kunt u moe maar voldaan
op deze schitterende dag terugkijken.

Programma:
Ontvangst met 2x koffie en appeltaart
Vertrek met de veerboot naar de kop van Pannerden.
Rondleiding Fort Pannerden van 1½ uur o.b.v. een gids.
Terugtocht met de veerboot naar de Gelderse Poort
Barbecue met 5 soorten vlees, frietjes en uitgebreid saladebuffet.
Incl. 2 uur vrij drinken (excl. buitenlands gedistilleerd)

Prijzen:

Opmerking:

Personen t/m 3 jaar gratis.
Personen t/m 12 jaar 50% korting
Personen van 13 jaar en ouder:
30 t/m 40 pers. € 57,00 p/p
41 t/m 50 pers. € 56,00 p/p
51 t/m 90 pers. € 55,00 p/p

Arrangementen vanaf 30 personen.
Tijdsduur ca 5 uur en is zelf in te vullen.
De tocht is op eigen risico.
Zorg voor goede stappers en aangepaste kleding.
Temperatuur in het fort is ±10

Genoemde prijzen zijn in Euro’s en gelden van 1 januari tot en met 31 december 2017.

Wij verzorgen uw: Actief arrangement Ontbijt Lunch Diner Brunch High Tea Koffietafel Indoor barbecue
Pannenkoekenarrangement Receptie Bedrijfsfeest Themafeest Kinderfeest Seminar-/Vergaderruimte
Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com

