
Groepsarrangementen:

Individuele deelname:

v.a. 10 personen

inclusief demonstraties, proeverijen en

rondleidingen kosten € 32,50 p.p. Alleen via de

V.V.V. te reserveren (alle informatie via V.V.V.).

zonder vooraanmelding en zonder extra
demonstraties en rondleidingen. Overal vrij
entree m.u.v. de kunsttentoonstelling (€ 2,50
p.p., niet verplicht). Op zondag v.a. 12.00 uur
Op maandag gesloten.

Auto- en Fietsroute...

U kunt uw dag na de fietsroute
beëindigen op het nieuw aangelegde
terras van het gastvrije restaurant
“De Woord” waar een “Bourgondisch”
etentje of een “Hap rond de Tap” voor u
klaarstaat.

Relax...

Bezoek...

Bourgondische Route
door Winterswijks coulisselandschap

Auto- of Fietsroute
Geniet...

- Restaurant de Woord, Corleseweg 45, 7119 AA
Winterswijk-Corle, tel. 0543-513135
- Geitenkaasboerderij de Brömmels, Meerdinkweg 5,
7108 BJ Winterswijk-Woold, tel. 0543-564518
- Wijngoed Hesselink, Vredenseweg 168, 7113 AE
Winterswijk-Henxel, tel. 0543-562243
- Rosenhaege Living Gardens, Bekeringweg 8,
7107 AMWinterswijk-Kotten, tel. 0543-563339

www.rosenhaege.nl

Inspirerende bedrijven
en visuele hoogtepunten
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Doe inspiratie op in de tuinen van
“Rosenhaege” waar u kunt genieten en
waar u een prachtige beeldencollectie
kunt bewonderen.

Laat u verwennen op het terras van het
Keltisch Koffiehuis. Geniet van de
geur van de historische rozen en neem
een kijkje in de boutique waar u alles
kunt vinden voor het Engelse
landleven.

Inspiratie...

Ervaar de intensieve smaak van de
Achterhoekse wijn op wijngoed
“Hesselink” en laat het landschap op
u inwerken.

Leer tijdens de rondleiding van
Gerhard Ensing de kunst van het
wijnen maken onder genot van een
glaasje.

Ervaar...

Laat u warm onthalen bij de
Geitenkaasboerderij “De Brömmels” ,
waar Bert en Ellen Kots u alles
vertellen over de kaasmakerij.

Geniet daarna van de bijzondere
smaak van de Wooldse geitenkaas.

Variatie...

Beleef...

Geniet...

Tijdens uw tocht kunt u genieten van
het unieke Achterhoekse
coulisselandschap met haar
authentieke boerderijen.

De Bourgondische Route verloopt via de
buurtschap Henxel waar “Wijngoed
Hesselink” ligt, via Huppel naar
Ratum en vervolgens naar Kotten
waar u bij “Rosenhaege” komt. Via
Kotten fietst u naar het buurtschap
Woold naar geitenkaasboerderij “De
Brömmels”. Via het Woold komt u door
het buurtschap Miste en vervolgens in
Corle bij Restaurant “De Woord”.

Vakman-
schap...


