Dagtrips naar Oudenbosch

Oudenbosch staat bekend om zijn Basiliek. Jaarlijks bezoeken meer
dan 75.000 bezoekers deze bijzondere kerk in het West-Brabantse
plaatsje. Maar er is meer te zien, doen en beleven in Oudenbosch.
Diverse musea met bijzondere verhalen, een prachtige botanische tuin die van april tot en met
september in bloei staat en de prachtige entourage van herenhuizen, oude seminaries en
prestigieuze internaten zijn een bezoek ook zeker meer dan waard.
Tijdens een dag uit in Oudenbosch behoefte aan wat lekkers? Diverse horecagelegenheden in de
gemeente bieden arrangementen aan voor groepen. Neem contact op met Visit Halderberge voor
een uitgebreid dagarrangement in Oudenbosch.

Stadswandeling Oudenbosch
Oudenbosch kent een rijke en bijzondere
historie. Prachtige herenhuizen, internaten en andere monumenten en hun
verhalen ontdek je tijdens een stadswandeling met gids.

Arboretum Oudenbosch
De botanische tuin Arboretum is de oude
tuin van de broeders van de internaten en
kloosters in Oudenbosch. Struinend over de
lanen en paden ontdekt u de bloemen- en
plantenpracht van deze groene parel.

Zouavenmuseum
Een van de onbekende en meest bijzondere verhalen die Oudenbosch kent is het
verhaal van de Pauselijke Zouaven. Hun
verhaal ontdekt u in dit bijzondere
museum in het centrum van Oudenbosch.

NVM Oudenbosch
Een wereldreis in één museum. Leer over
inheemse stammen, bijzondere gesteentes
en het dierenrijk in het Natuurhistorisch- en
Volkenkundig Museum in Oudenbosch

Sterrenwacht Tivoli
Het heelal kent nog steeds veel
mysteries. In de oudste volkssterrenwacht van Nederland wordt het heelal
al eeuwen bestudeerd. Kijk zelf ook naar
het heelal door de Maksutov-telescoop!

Waterpoort Rondvaarten
West-Brabant is waterrijk en heeft een
lange historie met het water. Tijdens een
rondvaart vanuit Oudenbosch leert u de
regio op een andere manier kennen.

Arrangement 1

Arrangement 2

10:00 - Stadswandeling Oudenbosch

10:00 - Koffie & Gebak

12:00 - Lunch

11:00 - Stadswandeling Oudenbosch

13:30 - Rondleiding Basiliek

12:30 - Lunch

15:00 - Bezoek aan één van de musea

14:00 - Rondleiding Basiliek
Optioneel
15:30 - Arboretum Oudenbosch

Vanaf € 26,00 p.p.

Vanaf €31,50 p.p.

Meer informatie? Neem contact op!
Bent u geïnteresseerd in één van de arrangementen of een maatwerkarrangement? Visit Halderberge helpt u graag verder namens de Basiliek van Oudenbosch.

Wim Hofstede
Marketing & Sales
wim@visithalderberge.com
06 5021 4511

