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WANDELING
Onder leiding van een
ervaren VVV-gids maken
we een wandeling langs
de hotspots van Utrecht;
natuurlijk langs de
Domtoren, kerken met
een verhaal en
bijzondere steegjes.

RONDVAART

BEWONDER DE DOMSTAD
De geschiedenis van Utrecht
gaat terug tot vóór de
Romeinen. De historische
binnenstad heeft tal van
bezienswaardigheden. Onder
begeleiding maken we een
rondwandeling, waarbij we door
de deskundige gidsen gewezen
worden op bijzondere plekjes en
dito verhalen.

Het aansluitende boottochtje
voert ons langs Middeleeuwse
wasplaatsen, interessante
musea, de leukste en mooiste
gevels en kenmerkende
werfkelders; om optimaal te
genieten van historisch Utrecht.
Lees op de achterzijde meer
praktische informatie en hoe u
zich aan kunt melden!

De historische binnenstad
van Utrecht laat zich
graag vanaf het water
bewonderen. De
Oudegracht stroomt
dwars door de stad, met
talloze bezienswaardigheden langs de kant, die
we vanuit een klassieke
boot zullen bekijken.

LUNCH
Stadskasteel Oudaen was
heel vroeger een baken
voor iedereen die Utrecht
van verre naderde. In dit
café/restaurant met
bijzondere geschiedenis
staat na onze activiteit
een lekkere lunch klaar.
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We verwelkomen u ’s morgens graag
bij Restaurant De Rechtbank, op
maar een paar meter afstand van
de Dom en het bekende Domplein!
Een bekende Utrechter vertelt op
ludieke wijze over zijn stad.

Er is geen eigen parkeergelegenheid.
De dichtstbijzijnde parkeergarage is
P Springweg, Strosteeg 83, 3510 VK
Utrecht. Het tarief bedraagt € 3,- per
uur.

Deelname is kosteloos voor leden van de NOA
hoofdsector Stukadoren & Afbouw. Inschrijven kan tot
uiterlijk 31 mei a.s. middels bijgevoegd aanmeldformulier.
Nog makkelijker is online inschrijven:

www.noa.nl/rondje

HET PROGRAMMA IN HET
KORT

10.00

11.00

Ontvangst bij De
Rechtbank, Korte
Nieuwstraat 14 te
Utrecht.

Start wandeling en
rondvaart.

13.00

14.30

Lunch in voormalig
Stadskasteel Oudaen,
Oudegracht 99
Utrecht.

Afsluiting van onze
NOA-bijeenkomst.

Wilt u op eigen gelegenheid
nog meer tijd in de Domstad
doorbrengen? U kunt voor
eigen rekening een kamer
reserveren. Wij raden het
Court Hotel aan. Meer info
op www.courthotel.nl.

