Informatie presentatie Klooster Sint Agatha
Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, gevestigd in Klooster Sint Agatha, verzorgt presentaties over
Klooster Sint Agatha. U krijgt een inkijkje in de geschiedenis van dit bijzondere klooster, het kloosterleven én
komt meer te weten over het huidige gebruik van Klooster Sint Agatha.
De presentatie in onze Huiskamer en een gezamenlijk bezoek aan de kloosterkerk duurt ongeveer 5 kwartier.
Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarna kunt u zelfstandig de tentoonstelling
Kloosters op een Keerpunt bekijken. Ook kunt u de historisch waardevolle kloostertuin bezoeken. Desgewenst
kun u uw bezoek starten of afsluiten in het Poortgebouw van ons klooster met koffie/thee en kloosterkoek,
een kloosterbiertje of een lunch.

Data en tijden
Presentatie op reservering voor groepen:
Op woensdag en donderdag tussen 13.00 en 17.00 uur (juli en augustus).
Op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur (april, mei, juni, september en oktober).
Inloop presentatie:
Op vrijdagen in juli en augustus om 14.00 uur. Hier hoeft u niet voor te reserveren.

Aantal bezoekers
In onze Huiskamer kunnen we groepen van maximaal 18 personen op 1,5 meter afstand ontvangen.

Kosten
Presentatie:
€ 4,00 p.p. met een minimum van 10 personen.
Koffie/thee:
€ 2,00 p.p. (3,00 p.p. voor twee kopjes).
Kloosterkoek: € 1,50 per plak.
Lunch (>10 pp): € 14,00 p.p.
Borrel:
€ 7,50 p.p.
De lunch bestaat uit: soep, twee belegde broodjes, krentenbol, koffie/thee, vruchtensap en melk.
De borrel bestaat uit: twee drankjes p.p. (spa rood, appelsap uit de kloostertuin, cola, kloosterbier en witte
wijn van De Daalgaard), nootjes en kaaskoekjes. Het Poortgebouw is geopend tot 17.00 uur.
Na afloop ontvangt u een factuur per e-mail.

Voorwaarden



Reserveringen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een (of meerdere) gids(en).
Wijzigingen (aantal deelnemers, afspraken over catering) kunnen tot één week voor aanvang
kosteloos worden doorgegeven. Daarna wordt gerekend met de eerder gemaakte afspraken.

Kloosterlaan 24 5435 XD Sint Agatha | 0485-311007 | info@kloostersintagatha.nl

