
 
 

 

 

ROYAAL GENIETEN ARRANGEMENT 
 
 

Welkom in Apeldoorn, waar cultuur en gastronomie elkaar in de Veluwe omarmen! 
 

Op dag 1 wordt u in 4 sterren Bilderberg Hotel De Keizerskroon in Apeldoorn verwelkomd 
met een verfrissend glas Schavuytbier en lokale lekkernijen. Nadat u bent ingecheckt in een 
van de Royal Deluxe kamers en wellicht even bent opgefrist, serveert Chef-kok Steve Sykes 

en zijn brigade u een gastronomisch 5 gangendiner. Uiteraard houden wij graag rekening 
met uw specifieke wensen. 

 
De volgende morgen staan de fietsen of e-bikes voor u klaar en is de route geprint; alle 

gelegenheid om royaal te genieten van natuur en cultuur. Met uw Vriendenloterij VIP-kaart of 
Museumjaarkaart hebt u toegang tot het prachtig gerenoveerde Paleis Het Loo of (indien nog 

niet heropent) tot het Kroller-Muller Museum. Mocht u niet beschikken over een van deze 
kaarten, dan verzorgen wij uw entreetickets graag. Wanneer u aan het einde van de middag 
terugkomt in het hotel, kunt u zich verheugen op een culinaire en culturele voortzetting van 

uw verblijf. Tussen 18:00 en 18:30 uur wordt u verwacht in Restaurant O55 van Theater 
Orpheus (op 10 minuten fietsafstand van het hotel) om te genieten van een driegangen 

keuzemenu en daarna de door u gereserveerde voorstelling. Na afloop van de voorstelling 
ligt Apeldoorn aan uw voeten voor een afzakkertje! 

 
Na het royale ontbijt en misschien nog een frisse duik checkt u voor 12:00 uur uit, natuurlijk 

zorgen we voor een mooie herinnering waarvan u thuis nog eens royaal zult nagenieten! Wilt 
u nog niet naar huis, dan is een bezoek aan CODA Museum, ACEC (eigentijdse kunst) of 

Orpheus optioneel. Op zondagmiddagen presenteren deze drie culturele instellingen 
regelmatig een royal escape. 

 
Graag tot ziens in Apeldoorn! 

 
 

 
Mirjam Barendregt      Frans van de Laak 
Theater Orpheus    Bilderberg Hotel De Keizerskroon 

 
  



 
 

 

INHOUD ARRANGEMENT  
per persoon op basis van 2 persoons gebruik per kamer 

• 2 overnachtingen op een Royal Deluxe kamer inclusief ontbijt* 

• Gratis gebruik van alle hotelfaciliteiten (fitness, zwembad) 

• 1 ontvangst drankje met lekkernijen bij aankomst 

• 1 diner (5 gangen), 4 glazen wijn, mineraalwater en koffie 

• Huur van fiets of e-bike (tegen meerprijs) 

• Indien u geen Vriendenloterij VIP Kaart of Museumjaarkaart heeft, kunnen wij voor u 
een museumticket naar keuze reserveren bij Paleis Het Loo of Rijksmuseum Kroller-
Muller (tegen meerprijs) 

• 3 gangenkeuze diner inclusief drankjes in Restaurant O55 (Theater Orpheus) 

• Ticket Theater Orpheus voor de door u gekozen datum 
 
*In overleg en indien beschikbaar kunnen dag 1 en 2 naar uw wens worden omgedraaid 
Paleis Het Loo wordt op 15 april 2022 heropend. Indien Paleis Het Loo nog niet heropend is, 
kan een bezoek gebracht worden aan het Kröller-Müller Museum. Het arrangement is geldig 
van 28 januari t/m 28 mei 2022  
 
Dit weekend Royaal Genieten wordt voor u exclusief verzorgd door Theater Orpheus en 
Bilderberg hotel De Keizerskroon. Wij wensen u, mede namens de Gemeente Apeldoorn, 
een Royaal en Prettig verblijf toe! 

 
Arrangementsprijs per persoon vanaf € 250,- 

(exclusief citytax en eventuele extra’s) o.b.v. een 2 persoonskamer 
 

2022 Voorstelling in Orpheus 

Zaterdag 29 januari The Sound of Music (musical) 

Zaterdag 5 februari Nederlandse Reisopera – Guilio Cesare 
(opera) 

Zaterdag 12 februari The Sound of Music (musical) 

Zaterdag 19 februari n.n.b. 

Zaterdag 26 februari Hij geloof in mij (musical) 

Zaterdag 5 maart Hij gelooft in mij (musical) 

Zaterdag 12 maart n.n.b. 

Zaterdag 19 maart Geen mogelijkheden 

Zaterdag 26 maart Diana & Zonen (musical) 

Zaterdag 2 april Jenny Arean & Brigitte Kaandorp 

Zaterdag 9 april n.n.b. 

Zaterdag 16 april Veldhuis & Kemper 

Zaterdag 23 april n.n.b. 

Zaterdag 30 april Koefnoen on tour 

Zaterdag 7 mei Midzomernachtsdroom (muziektheater) 

Zaterdag 14 mei Marc-Marie Huijbregts 

Zaterdag 21 mei Come from away (musical) 

Zaterdag 28 mei Come from away (musical0 

 
Alle voorstellingen en concerten beginnen om 20:00 uur m.u.v. The Sound of Music. 

Deze musical begint om 19:30 uur. 
 


