BuitenGewoon Open 2021
De tuinen en stallen zijn geopend van 3 april t/m 26 september van di t/m zo van 10.00 - 17.00
uur. In schoolvakanties ook op maandag geopend. Closed Out Dates: Woensdag 12 mei t/m zondag
16 mei 2021. Een volledig bezoek duurt circa 2 uur. Het paleis is gesloten vanwege vernieuwing &
verbouwing.
Wat is er te zien tijdens BuitenGewoon Open?
•
De barokke paleistuinen, met fonteinen, parterres en bijzondere beplanting
•
‘The Garden of Earthly Worries’. Vier imposante, eigentijdse sculpturen ontworpen door
architect Daniel Libeskind
•
Een grote collectie koninklijke auto’s en rijtuigen in de Koetshuizen op het Stallenplein
•
Dieren van Oranje
•
De Oranje-wandeling in het Paleispark, langs de veldvijvers met het Badpaviljoen,
Theepaviljoen en de koninklijke Botenhuizen
•
In weekenden en vakanties: verhalenpodia in de stallen en tuinen
Evenementen
Er zijn diverse evenementen, zoals concerten en Prinsen- & Prinsessendagen. Bekijk de website voor
meer informatie, voor sommige evenementen kan een toeslag gelden. Meer informatie:
Zien & doen | Activiteiten en agenda van Paleis Het Loo
Corona maatregelen
Het terrein van Paleis Het Loo is ruim genoeg om te ontspannen op royale afstand. Meer informatie:
Ontspannen op royale afstand - Coronamaatregelen Paleis Het Loo
Paleis Het Loo volgt de richtlijnen van het RIVM. Indien aangepaste coronamaatregelen
groepsbezoeken niet meer toestaan worden geen annuleringskosten in rekening gebracht aan de
touroperator.
Entreeprijzen reisindustrie 2021
Groepen vanaf 20 personen
€ 6,50 p.p.
4 t/m 12 jaar
€ 3,00 p.p.

Catering
Restaurant Prins Hendrik Garage biedt diverse
mogelijkheden en heeft uitzicht op het
Stallenplein. Meer informatie en online boeken
via: paleishetloo.nl/bezoek/restaurant

Reserveren
Het reserveren van entreetickets is verplicht.
Meld daarom uw bezoek vooraf aan via
https://www.paleishetloo.nl/bezoek/groepen/
Gratis entree voor een tourleader per groep van
20 personen.

Parkeren & pendeldienst
Auto’s: € 5,00 / Touringcars: gratis
Groepsrondleiding *(vooraf reserveren)

Betaling
Contant / op rekening / VISA / Master Card.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Prijs per persoon
€ 3,00
Minimumtarief per rondleiding
€ 25,00
Tuin (NL, DU, FR, EN)
Stallen (NL)
*Indien mogelijk i.v.m. coronamaatregelen

Meer informatie & reserveringen:
Bezoekadres

hoofdingang via Amersfoortseweg (parkeerplaats)
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Koninklijk Park 16, Apeldoorn

T +31 (0)55 577 24 00

E sales@paleishetloo.nl
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