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GROEPSBEZOEK STICHTING STINZE-STIENS 
Toegang: € 9,50 per persoon incl. koffie/thee/kleintje oranjekoek of koekje), 
vooraf te voldoen na ontvangst factuur. 
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 30
Parkeren in Stiens is gratis. Info bereikbaarheid: https://stinze-stiens.nl/informatie/contact/

PROGR AMMA: duur ca.  5 k war t ier
 Ontvangst in Pakhûs SOLO, koffie/thee/iets lekkers erbij Smelbrêge 9, 9051 BH Stiens
 Praatje in Pakhûs SOLO: ‘Stinzenplanten, geschiedenis en beheer’ 

 en over Stinze-Stiens/de Vlaskamptún
 Wandeling door de 19e-eeuwse slingertún achter het Doktershûs Smelbrêge 6, 9051 BH Stiens

A ANMELDEN
Aanmelden via info@stinze-stiens.nl met vermelding van de volgende gegevens:
 naam contactpersoon
 naam groep
 mailadres
 factuuradres
 telefoonnummer
 datumkeuze (alleen de op de website vermelde data/tijden zijn mogelijk)
 aantal personen

De reservering is pas geldig na bevestiging door Stichting Stinze-Stiens.

VOORWA ARDEN
1 De factuur wordt toegezonden en dient voorafgaand aan het bezoek overgemaakt te worden. 
2 Bij slecht weer wordt het bezoek geannuleerd. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt en 
 indien dit niet mogelijk blijkt, wordt het reeds overgemaakte bedrag gerestitueerd.
3 Men neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie aanvaart geen enkele 
 aansprakelijkheid van welke aard dan ook. 

N.B. 
 De tuin heeft 19e-eeuwse zandpaden. Goed schoeisel is aan te bevelen. 
 De ervaring is dat sommige paden ook met een rollator bewandeld kunnen worden.
 Er zijn een aantal goede B&B’s en andere overnachtingsmogelijkheden in de regio, 

 evenals restaurants. Zie de info op onze website www.stinze-stiens.nl/informatie/links/
 Het nabijgelegen Grand-café De Smalle Brug in Stiens is van donderdag-zondag open 

 en heeft interessante arrangementen voor koffie/thee/lunch/diner: https://desmallebrug.nl/
 Wilt u uw bezoek aan Stinze-Stiens combineren met een bezoek aan Martenastate en Dekema  

 State dan kunt u zelf uw arrangement samenstellen. www.martenastate.nl www.dekemastate.nl
 Voor informatie over andere locaties met stinzenflora in Friesland: www.stinzenflora-monitor.nl
 Het Doktershûs in Stiens is alleen te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen, 

 2e weekend september. Voor info t.z.t.: www.stinze-stiens.nl/agenda
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