Excursies op maat
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen verzorgt excursies op maat. Deze excursies gaan
door het gebied van het nationaal park en worden verzorgd door speciaal voor dit park opgeleide
natuurgidsen. De excursies vinden het hele jaar door plaats, van zonsopgang tot zonsondergang.
Het nationaal park kent verschillende soorten excursies:
• Algemene excursie
De duingidsen laten u tijdens deze excursie kennismaken met verschillende aspecten van
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, zoals het ontstaan van het gebied, flora en
fauna, cultuurhistorie en beheer;
• Seizoensexcursie
Tijdens deze excursie staat het seizoen van het moment en de betekenis ervan voor de natuur
centraal. In elk jaargetijde is het de moeite waard om dit prachtig gebied te bezoeken;
• Natuurbelevingtocht
Met al uw zintuigen ontdekt, beleeft en ervaart u de natuur van de Loonse en Drunense Duinen
op een totaal andere manier. U heeft nog nooit zoveel gezien, gevoeld, geroken en gehoord.
Een avontuur voor jong en oud!
• Cultuurhistorische wandeling
Een deskundige gids, bekend met de cultuurhistorie, leidt u rond door Venloon, Giersbergen of
Plantloon. De gids wijst u op verschillende landschappelijke elementen en de cultuurhistorische
oorsprong ervan. Na afloop zult u het landschap beter kunnen ´lezen´!
• Doewandeling
Lekker aan de slag met de natuur! De excursie is bij uitstek geschikt voor gezinnen die aan de
hand van kleine opdrachtjes en spelletjes de natuur willen ontdekken.
• Thema-excursie
Natuurlijk zijn er nog veel meer thema’s te bedenken die de moeite waard zijn voor een excursie.
Denk bijvoorbeeld aan paddenstoelen, insecten of kruiden. U kunt uw persoonlijke wensen bij de
reservering doorgeven, zodat hier een geschikte gids bij gezocht kan worden.
Voor wie
Excursies op maat zijn er voor zowel volwassenen als kinderen. Denk aan familie-uitstapjes,
personeelsbijeenkomsten, scholen, etc. Maximaal 25 personen per gids. Voor schoolklassen geldt
maximaal 20 leerlingen per gids (begeleiders worden niet meegeteld).
Indien kinderen meegaan met een groep volwassenen, dan graag bij de boeking de leeftijden
doorgeven, zodat de gids hier rekening mee kan houden bij het voorbereiden.
Wanneer uw groep bestaat uit mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap willen wij
graag van tevoren met u overleggen over specifieke aanpassingen in het programma.
Procedure
IVN Brabant in Tilburg coördineert de aanvragen voor excursies. U kunt zich daar telefonisch of per
e-mail aanmelden. Als u via e-mail boekt dan vragen wij u om uw naam en telefoonnummer te
vermelden.
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Reservering
• Bij voorkeur minimaal 3 weken voor de gewenste datum bij IVN Brabant. Indien later
gereserveerd wordt, zullen wij onze uiterste best doen om uw reservering naar wens in te vullen
en alsnog een gids te bespreken. Om de procedure te versnellen, verzoeken wij u om dan
uitsluitend telefonisch te reserveren.
• De volgende gegevens worden gevraagd:
o n.a.w. gegevens van de aanvrager c.q. contactpersoon;
o datum en tijdstip excursie;
o startplaats excursie;
o aantal personen (verhouding volwassenen - kinderen): per gids kunnen 25 volwassenen
of 20 kinderen mee. Let op: bij een natuurbelevingstocht kunnen maximaal 20
volwassenen of 15 kinderen mee;
o soort excursie.
• Indien u nog vragen of specifieke wensen heeft, kunt u contact opnemen met IVN Brabant.
• Na de reservering ontvangt u een bevestigingsbrief met daarin o.a. de naam/namen en
telefoonnummers(s) van de aangewezen gids(en), betalingswijze en annuleringsregeling.
Hiermee is deelname aan de excursie definitief vastgelegd.
Annuleren
Bij de excursies is de volgende annuleringsregeling van kracht:
• Bij annulering meer dan 21 dagen voor de datum van uw excursie, worden geen kosten in
rekening gebracht;
• Bij annulering tussen 8 en 21 dagen voor de excursiedatum brengen wij de helft van de
excursiekosten in rekening;
• Bij annulering binnen 7 dagen voor de excursiedatum rekenen wij het volledige bedrag.
Kosten en voorwaarden
• De kosten voor bedrijven zijn € 125,- per gids. Particulieren betalen € 85,- per gids. Scholen en
andere educatieve instellingen ontvangen korting en betalen € 70,- per gids.
• Voor feestdagen (2de Kerstdag, Nieuwjaarsdag en 1ste Paasdag) geldt een toeslag van € 25,per gids. Op 1ste Kerstdag zijn geen excursies mogelijk.
• De excursies duren 1,5 tot 2 uur. Andere tijdsduur is in overleg mogelijk. Dit wel graag bij de
boeking aangegeven.
• Met de bevestigingsbrief krijgt u ook een factuur voor de betaling. De kosten van een excursie
worden niet betaald aan de gidsen.
Huisregels
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen kent de volgende regels voor haar excursies:
• De excursie gaat altijd door, behalve bij extreme weersomstandigheden. De gids heeft dan het
recht om de excursie uit te stellen of af te gelasten;
• Er kunnen geen honden mee tijdens de excursies, ook niet als ze aangelijnd zijn;
• Het stuifzand is zwaar terrein en daardoor niet geschikt voor mensen met rolstoel of
kinderwagen en voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Wij hopen u in het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen te ontmoeten!
IVN Brabant,
Spoorlaan 434c
5038 CH Tilburg
t 088 - 500 31 10
e brabant@ivn.nl
www.ivn.nl
www.np-deloonseendrunenseduinen.nl
www.ontdekdeloonseendrunenseduinen.nl
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