ACTIVITEITEN FAMILIEDAG 26 MEI 2018
1. Bezoekerscentrum bezoeken (tegenover het Parkrestaurant)
- Museonder (museum)
- informatiecentrum
- parkwinkel
- nachtzaal voor levensecht nagebootste natuur bij ons opgang en zonsondergang
- filmzaal natuurfilms
- op interactieve manier over natuur, cultuur en historie te weten komen.
2. Kinderen kunnen in de klimspeeltuin met diverse hindernissen zich vermaken.
3. Bezoeken streekmarkt tussen Parkrestaurant en Bezoekerscentrum
4. Een korte wandeling maken in een klein parkje achter het bezoekerscentrum.

FAMILIEDAG ACTIVITEITEN VANAF 13.45u
1. Ben de Beuk bomentocht
- voor kinderen tot 10 jaar
- plattegrond met route. Bij rode stippen opdracht uitvoeren
- opdrachten staan uitgelegd in de routebeschrijving
- tijd ong 1 a 1/2u
2. Combi fiets/wandeltocht
- fiets en wandeltocht
- met plattegrond en opdrachten
- tocht voor het hele gezin
- met de fiets
- 14 km
- tijd 2 a 2 1/2u
3. Suske en Wiske avonturentocht
- voor het hele gezin
- met plattegrond en opdrachten
- met de fiets
- 15 km
- leeftijd 8 tot 80 jaar
- 2 a 3u
- incl. voettocht (1 km)

4. Lerend verleden
- in het heden speuren naar het verleden
- fietstocht, soms te voet
- met foto's, routekaart en gps
- 18 km
- tijd niet in te schatten, maar er is tijd genoeg om ruim voor 16.00u terug te zijn.
- kinderen vanaf 12 jaar
- € 10 voor gps
Mogelijkheid voor 1 gps met meerdere personen (groep)
5, Kroller Mulller Museum
Kosten:
- volwassenen
€ 18,60
- kinderen
€ 9.30
- met museumkaart € 9.30
- met de fiets ong 5 a 10 min
6 Excursie Jachthuis St Hubertus
- 4 km fietsen
- duur excursie 45 min
Over het hele park staan fietsen die gratis gebruikt mogen worden.
- bij het bezoekerscentrum en restaurant
- ingang Hoenderloo
- ingang Otterlo
- Ingang Schaarsbergen

