


De Zoete Zoen gelegen op 
het Landal park is er voor u!!

Lekker eten in een ongedwongen omgeving. Heerlijk genieten van onze ijscoupes, lunch of diner.
 Het kan allemaal op deze prachtige plek op de kop van de Cauberg. 

Natuurlijk bent u ook altijd welkom voor een drankje of een kop koffie met een lekker stukje Limburgse vlaai.
Heerlijk eten, genieten, niet naar beneden hoeven te lopen en  lekkere toegankelijke gerechten

 met een gastvrije bediening, zorgen ervoor dat u een avond, middag of ochtend heeft waar u met 
plezier aan zult terugdenken. 

Naast onze uitgebreide menukaart, serveren wij een heerlijk drie-gangen weekmenu, en verzorgen wij ook diverse 
maaltijden die u in uw huisje kunt gebruiken (BBQ, Gourmet, Pizza, Spare Ribs en frietjes met een snack).

Tevens kunt u ook gebruik maken van onze ontbijtservice aan uw huisje of ons ontbijt in ons restaurant. 

Mocht u vragen hebben, loop dan even binnen of bel voor een reservering 

T. 043-6010170

De Zoete Zoen is uw parkrestaurant dat naast een zorgvuldig samengestelde menukaart 
met tal van heerlijke regionale streekgerechten toegankelijk is  voor iedereen die op het park 

verblijft. Voor jong en oud en ook voor grotere groepen bieden wij voor elk wat wils en zorgen 
dat u een onvergetelijke avond heeft.

Verder bieden wij u nog de volgende faciliteiten:

Gourmetten
Een heerlijke avond verzorgt tot in de puntjes. Lekker in uw eigen accomodatie gourmetten.

Pizza party
Gezellig met uw kinderen of vrienden samen verse pizza’s bakken met een 10-tal toppings

en heerlijke bodems.

Ontbijten
Het kan in de Zoete Zoen iedere dag vanaf 9.30 uur.

Mocht u eerder willen dan kan dit op afspraak.

Ontbijtmanden bij uw accommodatie
s’Morgens een lekker ontbijt met alles erop en eraan bezorgd in uw accommodatie.

(Wij hebben ook een luxe ontbijtmand met een flesje champagne).

Ook voor mensen met allergieën en diëten zijn wij zeer toegankelijk.

Mocht u meer informatie willen, bel gerust met De Zoete Zoen 043-6010170. 
Natuurlijk kun ook even binnen lopen! Wij zijn dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

Hartelijk welkom in Valkenburg de Geul.

U verblijft in het kloppend hart van Zuid-Limburg midden in een prachtige vijf-sterren heuvelland schap. 
Nauwelijks 17.000 inwoners rijk en toch een begrip in Nederland en ver daarbuiten. 

Limburg staat internationaal bekend om haar warme gastvrijheid. Dat geldt speciaal voor Valkenburg als dé 
City of Wellness. Wellness in de breedste zin van het woord: wandelen, fietsen, relaxen en gezond & lekker 
genieten. Dat is wat Valkenburg aan de Geul u graag wil bieden. 

Valkenburg aan de Geul ligt in het centrum van de Euregio. Hier voel je de hartslag van Europa. Op een 
steenworp afstand van internationale trekpleisters als Maastricht, Aken, Luik, Hasselt en Tongeren. Onze 
culturele wortels rijken onder de landsgrenzen door. Uitstapjes naar de Euregio doen u versteld staan van 
de diversiteit aan culturen: de Euregio als proeftuin van Europa!

In de kersttijd staat Valkenburg in de wereldtop van plekken waar je kunt genieten van de betoverende sfeer 
en uitstraling. Van het schitterende decor en de weldadige entourage. En niet te vergeten van de unieke 
ondergrondse kerstmarkten.

Valkenburg is dè wielerstad bij uitstek. Vijf keer het WK wielrennen, twee keer de Tour de France, de Euro-
pese Kampioenschappen, de World Cup wedstrijden Cycle Cross en de jaarlijkse Amstel Gold Race vormen 
een imposant lijstje. Als burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul èn wielerliefhebber ben 
ik hier ontzettend trots op. Of in het Valkenburgs: ‘gruètsj’.

Dat laatste ben ik ook op u. U heeft gekozen voor een bezoek aan Valkenburg in het mooie Landal Kasteel-
domein de Cauberg. Een kwestie van dubbel genieten.

Ik wens u veel plezier in de toeristische hoofdstad van Zuid-Limburg!

Martin Eurlings
Burgemeester
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Bezoek 
Valkenburg 

het hele 
jaar door!

Visit 
Valkenburg 

all year 
round!

Besuchen Sie 
Valkenburg 

das ganze Jahr 
hindurch!

  Découvrez 
Valkenburg 

pendant 
toute 

      l’année !
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Zuid Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen moment te vervelen. Alleen te genieten 
van al het moois dat het zuiden van onze provincie te bieden heeft!

Zuid-Limburg heeft letterlijk het hoog(s)tepunt van Nederland.  Dit is de regio van de heuvels en dalen. En de regio 
van mooie natuur,  lieftallige dorpjes, gezellige steden en prachtige panorama’s.  De Romeinen wisten het al: hier is 

het  aangenaam verpozen. De unieke combinatie van grote landschappelijke afwis-
seling  maakt Limburg bij uitstek geschikt voor tal van ontspanningsmogelijkheden 
waaronder fietsen, wandelen en lekker genieten van de Limburgse gastronomie.

Het uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse (fiets)veerpontjes over de Maas en schit-
terende grensoverschrijdende mountainbikeroutes, maken Zuid- Limburg tot een 
echt fietsparadijs! Ook voor de wandelaar heeft Limburg veel in petto; naast de 
natuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal van bewegwijzerde routes die u de 
mooiste plekjes van Limburg laten zien. De toeristische attracties, gezellige winkel-
centra, uitgebreide gastronomie en de typerende gastvrijheid van haar inwoners 
met hun liefde voor het goede leven, maken Limburg tot een onvergetelijke bele-
venis voor jong en oud!

Zuid-Limburg staat niet alleen bekend vanwege het prachtige landschap en de 
Bourgondische gastvrijheid, maar ook vanwege al zijn internationale topattracties. 
Dus geniet van alle mogelijkheden die deze regio te bieden heeft; de adembe-

nemende attracties, sprookjesachtige pretparken, historisch Maastricht, de vele evenementen, of bijzondere loca-
ties zoals de grotten in Valkenburg. Ontdek zowel de historische als ook hedendaagse bezienswaardigheden die 
Zuid-Limburg rijk is! Alles is mogelijk!

Trots Op Eigen Streek Zuid Limburg!

Zuid Lim
burg

Goedemiddag/-avond
Tot ziens

Hier/ Daar 
Ik/ Jij/ Wij/ Jullie

Helemaal
Krant

Praten
Stropdas

Knoop
Vaatdoek

Prei
Kaas

Vlees
Bier

Wijn
Ham

Stroop
Aardappelen

Brood
Luciferdoosje

Kleding
Werpen, gooien

Schoonmaken
          

Gojemiedig/ Gojenaovend         
Tot zeens
Hie/ Dao   
Ich/ Dich/ Veer/ Geer
Gans           
Gezèt         
Kalle         
Krevat       
Knoup
Sjotelsplak
Spaor
Kiès
Vleisj
Beer
Wien
Sjink
Sjroap
Eerappele
Broad
Szjweegelsdöaske          
Kleijer  
Sjmiete, gwaoje  
Potse

Hoe is het met u?
Wat een mooie dag vandaag

Ik begrijp/versta het niet
Wat wilt u drinken?

We zijn met ons vieren
Ik heb haast
Mooi meisje

Naar huis
Bedankt

Alstublieft

Wie is ‘t mit uch?
Wat enne sjoane daag
Ich begriep ‘t neet
Wat wilt geer drinke?          
Veer zin mit os veere
Ich mot sjnel zin
Sjoan maedsje
Heijvesj, nao heim
Danke
Estebleef

Hoe klinkt Zuid- Limburg?

Limburgs is een dialect met sterke Duitse 
en Franse invloeden. Het dialect is niet 

overal in Limburg hetzelfde, de dialecten 
verschillen van plaats tot plaats. Grofweg 
is er een verschil in Noord-, Midden- en 

Zuid-Limburgs. Probeert u eens een 
woordje Zuid- Limburgs te spreken. U zult 
merken dat het gewaardeerd wordt en dat 

u zich snel thuis zult voelen.
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Gemeente Valkenburg aan de Geul
Midden in het mooiste landschap van Nederland ligt een bijzondere plaats, verscholen tussen glooiende gras-
groene weiden en kleurrijke boomgaarden. Valkenburg, de pittoreske, historische stad van internationale allu-
re is de belangrijkste trekpleister van de regio. 

Centraal gelegen in Zuid-Limburg, geldt Valkenburg aan de Geul al sinds 1852 als toeristenplaats. Hier werd 
ook de eerste VVV van Nederland opgericht. Valkenburg wordt ook wel ‘Bad’ Valkenburg of ‘Mergelstad’ ge-
noemd. 

City of Natural Beauty
Valkenburg ligt in het Geuldal, een zee van rust en ruimte met rijke flora en fauna. Het is een gebied 
dat het predicaat ‘vijf sterren landschap’ is toegekend voor de ecologische, cultuurhistorische en 
belevingswaarde, de mogelijkheden tot recreatie en de uniciteit. Het is de ideale omgeving 
om te wandelen en fietsen, een  internationale trekpleister voor wielerliefhebbers, met de 
beruchte Valkenburgse Cauberg als fysieke en mentale uitdaging. Dankzij een uitgebreid 
netwerk van fiets- en wandelroutes kan ieder zijn eigen route en afstand bepalen. Het 
glooiende land van Valkenburg kent schitterende vergezichten, holle wegen, imposan-
te kastelen, authentieke vakwerkboerderijen en pittoreske dorpjes te midden van uit-
gestrekte bossen en grazige weiden, doorsneden door een immer voortkabbelende, 
meanderende Geul.

Het glooiende land van Valkenburg 
kent schitterende vergezichten

City of History
De warme, gouden gloed van de mergelstad is een weerspiegeling van de gastvrijheid waar Valkenburg om 
wordt geroemd. Het is de enige voormalige vestingstad in Nederland met hoogteburcht. De laatste jaren is hard 
gewerkt om de historische gebouwen elementen nog beter tot hun recht te doen komen, zoals de Middeleeuwse 
Stadspoorten, de stadswallen en de sfeervolle Geulkades. 

City of Leisure & Wellness
Musea, een top casino, mergelgrotten, attracties, gezellige terrasjes en winkeltjes, prachtige kastelen en tuinen, 
top accommodaties en fijne familiehotels. Valkenburg heeft het allemaal en meer. Voor sfeervol genieten in een 
hoogwaardig saunalandschap kan men terecht bij Thermae 2OOO, het eerste kuuroord van  Nederland, gesitu-

eerd op de top van de Valkenburgse Cauberg.  Het is  één van de weinige plekken in Nederland waar het 
warme, oergezonde thermaal water rechtstreeks wordt opgepompt.

City of Cycling
Valkenburg geniet wereldwijd faam als Wereld Wielerstad. Zo is er vijf keer het WK Wiel-

rennen op de weg verreden (in 1938, 1948, 1979, 1998) en zijn twee keer etappes 
van de Tour de France aangekomen (in 1992 en in 2006). Op het nationale vlak is 
Valkenburg herhaaldelijk het toneel van landskampioenschappen en aankomsten in 
meerdaagse koersen. Sinds 2003 ligt de finish van de Amstel Gold Race op de top van 
de Cauberg.

 

Valkenburg
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“De AAP uit hangen? 
Dat kan bij klimpark Fun Forest Venlo!”

Dit klimpark is genomineerd voor het Leukste Uitje van Limburg 2016! 

Bij klimpark Fun Forest in het Venlose Tegelen (naast Speelpark Klein Zwitserland) kun je de boom in: letterlijk. 
Klim als een echte aap in de 9 parcoursen met ruim 120 uitdagende klimonderdelen: een slee, bungee, 

skateboard, swing of quickjump, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Door het verschil in hoogte en 
moeilijkheidsgraad is klimmen een geschikte activiteit voor jong en oud. Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar klauteren 
in het kidsparcours. Vanaf 7 jaar en 1.20m kunnen de kids terecht in het Zaza-Fun parcours, waar zij zelfstandig in 

mogen klimmen. En ben je 8 jaar (en 1.30m) of ouder? Dan kun je gaan klimmen in de overige 7 reguliere 
klimparcoursen van het klimpark. Tot 12 jaar dient er één volwassene mee te klimmen per 4 kinderen. 

Papa en/of mama kunnen dus gewoon mee!

Tip: als je verblijft op één van de Landal vakantieparken in de omgeving, dan kun je met 10% korting 
jouw klimkaart reserveren. Meer weten? Kijk dan op www.funforest.nl.

Je vindt klimpark Fun Forest aan de Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND in Tegelen. 

Dagje uit

In Zuid Limburg is ontzettend veel te ontdekken, van jong tot oud, van actief tot ontspanning, bij goed of bij 
slecht weer. 

Een leuk uitje met gezin beleeft u bij één van de vele familie attracties, zwembaden, dierentuinen of natuur-
parken. Er zijn er te veel om op te noemen, maar deze wilde ik er even uitlichten: 
Darteldome de grootste in doorspeelplaats van Europa voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Voor de cultuurliefhebber zijn er tal van musea, historische monumenten, kerken en gebouwen te bezoeken. 
De actieveling kan wandelen, fietsen, grotbiken, klimmen, rodelen, golfen, survivalen en skiën. 
Houdt u meer van rust en ontspanning? Kom dan tot rust in een wellness centrum, bezoek een klooster of 
wandel het blote voetenpad.

Zuid-Limburg,
voor ieder wat wils Kijk, doe en proef de leukste

                grot van Valkenburg!

voor onze speciale evenementen kijk op www.mergelrijk.nl

UITMUNTEND
volgens
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Reis terug in de tijd en ontdek de graven van gewone Romeinse burgers en de 
schitterende grafkamers van vooraanstaande Romeinen, samengebracht in een mystiek 
ondergronds labyrint. Ook bieden wij een boeiend actueel programma met exposities, 
evenementen, culturele festivals en lezingen. 

Kijk voor actuele informatie op www.katakomben.nl 

Museum Romeinse Katakomben | Plenkertstraat 55, 6301 GL Valkenburg aan de Geul
T. 043 - 601 2554 | M. 06 - 51 167 856 | www.katakomben.nl | info@katakomben.nl

Mystery House is gevestigd in de oude bioscoop van Valkenburg.
De Escape Rooms zijn gebaseerd op oude films, die als vloek in de bioscoop
achtergebleven zijn.

Elke kamer heeft een eigen thema, een eigen verhaal, en… een eigen oplossing.

Lukt het jullie om de raadsels op te lossen en de geheime uitgang te
vinden voor de 60 minuten weggetikt zijn?

Teambuilding spel  |  3 tot 6 personen per escape room  |  spelduur 1 uur  |  Valkenburg centrum
www.mysteryhouse.nl

Een dag uit voor het hele gezin!
Kinderstad biedt allerlei attracties zoals: 

botsauto’s,
 draaimolens, 

glijbanen, 
klauterkasteel, 
klimvulkaan, 

springkussen, 
trampolines, 
waterfietsen 

en wildwaterbaan. 
De hele dag rondjes draaien in de draaimolen? 

Of een spannend avontuur beleven in de wildwater baan? 
Het is er allemaal.

Parallelweg 4 | 6411 ND Heerlen | 045 571 7252
www.kinderstad.nl

365 dagen per jaar 
open voor iedereen!

250.000 m2 unieke tuinen, bijzondere dieren, spannende attracties en levensechte dino’s.

Mondo Verde is een uniek park met verschillende thema’s en een ware belevenis voor elke bezoeker, jong en oud. 
Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven in het actieve  gedeelte van het park en de oudere avonturiers vinden 

rust en pracht in de wereldtuinen. 

Maak een reis om de wereld en ontdek de wereld in één dag!

Mondo Verde Landgraaf
Groene Wereld 10 | 6372 PW Landgraaf | 045 535 0161

www.365mondoverde.nl

Download gratis de 
Trots Op Eigen Streek app.

Boordevol informatie over Landal Kasteeldomein 

De Cauberg en activiteiten in de omgeving.
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Thermae 2OOO, bron van goed leven
Thermae 2OOO staat voor een dagje ultieme ontspanning op de top van de Valkenburgse Cauberg.

Voel je vrij in de warme thermale binnen- en buitenbaden en geniet van de vele sauna’s en stoombaden. Ervaar de 
rust bij de open haard of droom weg bij het uitzicht over de Limburgse heuvels. Maak je dag compleet met een massage 

of (gezichts)behandeling.Geniet van het lekkere bourgondische leven in een van de horecagelegenheden.

Na een dagje in dit kuuroord weet je waarom wij zeggen:
Thermae 2OOO, bron van goed leven.

Dagelijks geopend van 09.00 – 23.00 uur.
Kijk voor meer informatie over o.a. badkleding- en ongeklede dagen op

www.thermae.nl

Thermae 2OOO | Cauberg 25-27
6301 BT Valkenburg aan de Geul | 043 – 609 2000

Beleef een dag in nostalgie 
bij de Miljoenenlijn.

Het vormt een prachtig nostalgisch beeld als men de railbus en stoomtrein door het Zuid-Limburgse 
Landschap ziet rijden.  Het belang van dit Limburgs erfgoed, de Miljoenenlijn wordt nu al meer dan 25 jaar 
in stand gehouden door een leger van vrijwilligers. 

Met tal van activiteiten laten zij reizigers de charme van het pittoreske station in Simpelveld 
en haar mooie  treinen zien. 

Beleef zo vanaf 12 december t/m 3 januari een Kerst uit Grootmoederstijd. 
Gluhwein, warme chocomel wachten u op in een sfeervol versierd station. 
In het meer dan 100 jaar oude station staat de stoomlocomotief al 
puffend op haar reizigers te wachten. 

Wilt u een reis met de Miljoenenlijn maken? 
Kijk dan op www.miljoenenlijn voor meer informatie.

Volg de gids, 
laat je fantasie leiden, 

leef mee en verwonder je!

Roofvogelshows
Ruïne speurtocht

Kinderrondleidingen
Kijk op onze site voor het 

actuele aanbod!

Kasteelruïne en Fluweelengrot 
Daalhemerweg 27 
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
043 820 00 40

www.kasteelruinevalkenburg.nl 
info@kasteelruinevalkenburg.nl

Fluweelengrot

Laat je leiden door één van de oudste ondergrondse 

gangenstelsels van Zuid-Limburg. 

Hoor de verhalen over de blokbrekers en over 

de mensen die zich in oorlogen schuil hielden. 

Bewonder de prachtige schilderingen en sculpturen.

Kasteelruïne

De vluchtgangen van de Fluweelengrot leiden 

naar de Kasteelruïne. Ga hier terug naar de tijd 

van ridders en jonkvrouwen. Ontdek de resten 

van Nederlands enige hoogteburcht; sinds 1050 

het baken van Valkenburg en haar omgeving.

Kerstmarkt

Bezoek in de periode 14 november t/m 23 december 2015 de sfeervolle en warme 

kerstmarkt in de Fluweelengrot. 
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Gezellig snuffelen op de overdekte Vrije Markt…

Vrije Markt Brunssum is een overdekte markt met zowel nieuwe als tweedehands artikelen, waar u elke 
zondag terecht kunt. Met wekelijks wisselend entertainment en elke derde zondag van de maand een 

verkoop per opbod, lekker eten & drinken is het zeker goed toeven op de Vrije Markt in Brunssum.
Deze markt is een waar paradijs voor snuffelaars, knutselaars en verzamelaars. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op de Vrije Markt.

Volop GRATIS parkeergelegenheid!

Entree 3,- p.p. en kinderen onder 1.40 meter gratis

Blijf op de hoogte van acties en ‘like’ onze pagina 

www.facebook.com/vrijemarkt

Wonen, Leven, Geven

Hartje centrum, aan het Theodoor Dorrenplein ligt Sfeerwinkel Mooi Zo.
Een winkel waar je vrolijk van wordt zodra je er binnen stapt. 

In de verrassende collectie, vind je kadootjes die nét even anders zijn en waarmee je jezelf 
of een ander kunt verrassen. Kleine woonaccessoires van Riverdale, tassen, sjaals, Oozoo horloges,

metalen dieren van Medusa, PommePidou spaarpotten  en de hele lijn van het bekende 
Blond Amsterdam servies. 

Het vriendelijk personeel pakt de kadootjes met zorg  in zodat je met een tevreden 
gevoel de winkel verlaat. Is je aankoop  te groot of te zwaar om mee te nemen dan wordt 

het gratis bij je vakantieadres bezorgd. 

‘Mooi Zo’ is alle dagen geopend; dus ook op zondag.  

Passage 17, 6301 DW Valkenburg
T. 043 601 0015

Welkom bij PLUS Ralph en Veronique Kaumanns! 

PLUS wil een plek zijn waar u zich thuis en prettig voelt. Ons des-
kundige en vriendelijke personeel heet u graag welkom en helpt 
u bij het doen van uw dagelijkse boodschappen.

U vindt bij ons onder andere een uitgebreid vers assortiment, 
ambachtelijk gebakken brood en een bijzondere selectie van 

geweldige wijnen. Wij hebben een ruim aanbod PLUS Huismerk producten. Deze producten zijn met de 
grootste zorg voor u samengesteld en van uitstekende kwaliteit. Wij werken continu aan de verbetering en 
uitbreiding van ons gehele assortiment. En dat alles tegen een goede prijs.

Wil je gaaf flaneren langs de terrassen van Valkenburg, dan moet je eerst 
even binnenkomen bij GAAF in het meest idyllische straatje van Val-

kenburg, de Passage. 

Laat je verrassen door de nieuwste collecties voor jong, oud, 
man of vrouw van o.a. PME Legend, Cast Iron, Vanguard, 

DEPT, Geisha, Catwalk Junkie, Circle of Trust
 
Passage 2 | 6301 DW Valkenburg | 043 601 1342

WWW-GAAF-VALKENBURG.NL

Zuid limburg is een waar paradijs voor de shopping liefhebber. In Valkenburg zijn er tal van leuke winkeltjes 
met kleding, sieraden en woonaccessoires. Uiteraard is Maastricht bij uitstek de ultieme modestad. De beken-
de (mode)merken hebben hier de meest prachtige winkels en talrijke bijzondere boetieks en authentieke spe-
ciaalzaken presenteren unieke musthaves op het gebied van mode, accessoires en design. Daarnaast vormt 
de historische binnenstad ook nog eens een fantastische decor voor een eindeloze ‘shopping experience’. 

De aangrenzende steden Luik, Hasselt en Aken zijn eveneens de moeite waard om te bezoeken. Tevens liggen 
er 2 grote outlet shopping centers nabij: in Roermond en in Maasmechelen. 

Met de historische 
binnenstad als

fantastisch decorShoppen
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Kom gezellig langs bij Diner-Cafe Amadeus. Wij liggen onder aan de Cauberg in het 
stadje Valkenburg. Op ons verwarmbaar terras of in de zaak voorzien van airco, kunt u 
terecht voor een kop koffie, een lunch, een lekkere borrel of een smaakvol diner. 
Laat u verassen door onze streekgerechten, aantrekkelijke menu’s, pannenkoeken 
en onze ambiance.
 
Op vertoon van deze advertentie 10% korting op gerechten. 

Grendelplein 9 | 6301 BS Valkenburg | T. 043 601 6846
www.dinercafeamadeus.nl

Sinds mei 2015 heeft steakhouse The Church haar deuren geopend op een zeer bijzondere loca-
tie namelijk, het karakteristieke kerkje in de plenkertstraat. Zij zijn gespecialiseerd 

in steaks maar uiteraard hebben ze ook vele andere gerechten.  Ga dus eens 
langs en laat u verassen door de goede sfeer, bijzondere locatie en niet 

te vergeten het lekkere eten. 

Ook kunt u natuurlijk langs komen om een drankje te komen 
drinken. 

Deze locatie is ook geschikt voor feesten. 

Plenkertstraat 45 | T. 043-3117322

Culitalia is een echte Mercato Italiano met heerlijke pasta’s, risotto, pesto’s,
tappenade, bruschetta, wijnen, olijfolie & aceto, vleeswaren & kazen, olijven,
salamiworstjes, koffie & thee.

Wij verkopen Italiaans servies en tafelkleden.
Ook open voor koffie/dolci en lunch.

Workshops mogelijk. Te huur: pizzaoven of pizzarette.

Lindenlaan 23 | Valkenburg Centrum | Ook op zondagmiddag geopend

Bekijk onze website: culitalia.nl
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Het is alsof je in het 
buitenland bent 

belandt bij het zien 
van de wijngaarden in 

het Heuvelland
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Unieke sfeer en verassende keuken!

DE LEKKERSTE PANNENKOEKEN
Enkele highlights:
• meer dan 80 verschillende pannenkoeken

• pannenkoek van de maand altijd speciaal en altijd € 8,50

• ook afhalen

• diverse lunchgerechten

• voor alle diëten en allergieën is er een pannenkoek 

• kinderspeelhoek

• kinderfeestjes

• familiefeestjes

• bedrijfsuitstapjes

• tegenover de kabelbaan

• enkele minuten lopen naar sprookjesbos

•ruime eigen parkeerplaats

Wij zijn het hele jaar door geopend! 
Heerlijk vertoeven in het voorjaar op het volledig 
vernieuwde terras waar je op de driesprong van 
het historisch centrum je ogen de kost kunt geven.

De op de vlees-liefhebber-georiënteerde keuken 
zal u het water in de mond doen lopen. Uit onze 
vernieuwde diner- en lunchkaart met keuze uit 20 
verschillende steaks is het moeilijk kiezen.

Als u van meer variatie houdt dan zijn onze vier 
verschillende Tapas-schotels een echte aanrader. 
Uiteraard komt de visliefhebber ook ruim aan bod.

Tevens zijn onze kleine gasten en onze 
vegetarische vrienden ruimschoots voorzien.

Halve liter wijn
Komt u genieten van een diner?
Dan krijgt u per twee personen 
een halve liter wijn naar keuze. 

  Wij heten u
    van harte
     welkom!
Knip deze bon uit en neem hem mee!

van het
huis!

 Het interieur doet meer aan als een mooie woonwinkel,   
 en de vraag of de spulletjes te koop zijn moeten we  
 helaas altijd met nee verkopen. Onze inrichting is naast   
 klant vriendelijkheid een van onze passies. 
 Komt u lekker bij ons genieten van de mooie ambiance   
 en onze bourgondische keuken. Wij zullen er alles aan  
 doen om het verblijf zo plezierig mogelijk te maken.
  
 Bij ons zult u zich nog écht gast voelen!

 meatatvalkenhof
 Kujtessa Taci, Mike Munichman & Team
	 Berkelstraat	34	•	6301	CC		Valkenburg	aan	de	Geul
	 Telefoon	043	-	601	24	77	•	www.meatatvalkenhof.nl

GRATIS!

^

KijKopValkenburg1-2015.indd   30 12-01-15   13:15

Pannenkoeken Huis Valkenburg
Neerhem 61 | 6301 CE  Valkenburg | T. 06 14 61 63 33
www.pannenkoekenhuisvalkenburg.nl

 grubneklaV
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Muziek, plezier, eten en drinken
Of u nou wilt genieten van heerlijke speciaal bieren (11 op de tap) of de beste 

biefstuk van Valkenburg wilt proeven, bij Pub Henry VIII bent u van harte wekom!

In een sfeervolle ambiance bieden wij u onze zuidelijke gastvrijheid 
aan met gezellige muziek voor jong en oud.

Kom dus heerlijk drinken en eten!

Grotestraat Centrum – T. 043-601 04 16

www.pubhenry.nl

Zoveel lekkers in Zuid- Limburg
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breed genoeg om volop te genieten

Een stukje Nederland met prachtige natuurgebieden en dat op een breedte van slechts
4,8 kilometer. Dat is het Smalste Stukje Nederland. Hier wandelt u in slechts een uurtje van 
België naar Duitsland. Wie de gemeente Echt-Susteren bezoekt, heeft het goede leven in al haar 
facetten binnen handbereik: pittoreske dorpjes, lekker eten, kunst en kerken.
Kortom, een plek waar je in de hectiek van vandaag de dag volop kunt onthaasten.

www.hetsmalstestukjenederland.nl

Natuur

Wielrennen
Valkenburg heeft een behoorlijke geschiedenis met wielrennen. In Valkenburg werden diverse WK’s en EK’s 
georganiseerd, het is de finishplaats van de Amstel Gold Race, aankomstplaats Tour de France (2x) en gast-
heer van de Cauberg Cyclo Cross (3x).

De omgeving van ons park is prima geschikt voor een uitdagende fietstocht voor de geoefende fietser. Met 
onder andere de Cauberg, de Gulperberg, de Loorberg, de Keuteberg en de Eijserbosweg biedt Zuid Limburg 
volop gelegenheid om je conditie op de racefiets of mountainbike aan te scherpen. Niet voor niets ontvangen 
wij al jaren veel bekende profwielerploegen op ons park die komen trainen om het nieuwe seizoen voor te 
bereiden.

TIP: wielerwandeling - De wielerwandeling is een wandeling door de wielerstad, waar u kunt genieten van de 
wielerhistorie van deze stad met zijn bekende wielerplekjes gecombineerd met de mooie natuur en historie. 
De prijs van de route is € 1,50 en verkrijgbaar bij de receptie en VVV Zuid- Limburg - Of boek bij VVV Zuid- 
Limburg een wielerwandeling met gids, duur 1,5 uur. Prijs €4,60 per persoon, inclusief gids. Minimum aantal 
personen is 15. Reserveren: 0900- 5559798

Mountainbiken
In 1998 had Zuid-Limburg een van de eerste routenetwerken voor mountainbikers in Nederland. Inmiddels is 
het mountainbiken verschoven van een activiteit in de winter voor racefietsers naar een volwaardige eigentijd-
se sport die door vele tienduizenden wordt beoefend. Als enige locatie in Nederland bieden de Zuid-Limburgse 
routes alle facetten van de mountainbike sport door de vele hoogtemeters die zijn opgenomen in de routes. 
Het is niet voor niets dat er meerdere routes in Zuid-Limburg in de Top 10 van de mooiste routes van Nederland 
staan. Mountainbikekaarten zijn te koop bij onze receptie en bij de VVV Zuid Limburg winkel in Valkenburg.

Glooiende groene 
hellingen met 

karakteristieke dorpjes

365 dagen per jaar de Amstel Gold Race fietsen

• 3 vast uitgepijlde Amstel Gold Race routes
• Gratis routebeschrijving

• Koffie met Limburgse vlaai
• Professionele groepsbegeleiding

• Douchen/omkleden/parkeren
• Tijdregistratiechip

• Ontbijt/lunch/diner
• 50 jaar Amstel Gold Race geschiedenis

www.amstelgoldracexp.nl

50% WINTERVOORDEEL!
SCOOTERTOCHT
Twee uur scooter rijden inclusief Routekaart, Brandstof, W.A. verzekering,
Handschoenen, 1 Warme chocomel, koffie of thee met echte Limburgse vlaai!
Op basis van 2 personen per scooter (1 persoon per scooter toeslag van € 7,50 p.p.)
Van € 40,- p.p. voor € 20,- p.p. Geldig tot 1 April 2016
Scooterverhuurlimburg.nl

E-BIKETOCHT
Twee uur elektrisch fietsen inclusief Routekaart, Handschoenen,
1 Warme chocomel, koffie of thee met echte Limburgse vlaai.
Van € 30,- p.p. voor € 15,- p.p. Geldig tot 1 April 2016
E-bikeverhuurlimburg.nl

Tel. 0031 (0) 43 711 4300 Openingstijden 1okt’15 t/m 1apr’16 10-18 uur
Filiaal 1: centrum Valkenburg – Nieuweweg 18 | Filiaal 2: centrum Maastricht – Akerstraat 18a

OF 20% KORTING OP E-BIKE- EN SCOOTERVERHUUR

Waan u in het buitenland: glooiende groene hellingen, uitgestrekte vergezichten, met karakteristieke dorp-
jes en authentieke stadjes die verscholen liggen tussen groene weides en kleurrijke hoogstamboomgaarden. 
Zuid-Limburg beschikt over een uitgekiend netwerk van bewegwijzerde wandelpaden langs de mooiste stuk-
jes van onze streek, in lengte variërend van 2 km tot 10 km. De bewegwijzering is vormgegeven via gekleurde 
paaltjes. Alle wandelroutes zijn uitgezet als rondgaande routes. Als u een wandeling via de gekleurde paaltjes 
volgt, komt u dus ook weer terug op het vertrekpunt. Er zijn vier wandelkaarten, te weten: Grensmaasvallei, 
Parkstad Limburg, Heuvelland-Oost en Heuvelland-West. De kaarten zijn verkrijgbaar bij onze receptie en VVV 
vestigingen. Tevens zijn er via de VVV site verschillende gratis wandelroutes te downloaden.
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Restaurant Bombarino

10% KORTING
op de hele rekening

Vrije Markt Brunssum

2e BEZOEKER 
GRATIS KAARTJE

Fun Forest

10% KORTING

Keurslager Frederiks

10% KORTING
op uw gehele besteding 

in onze slagerijg

Scooterverhuurlimburg

50% KORTING
Op winter Scootertocht of

20% KORTING
Op E-bike- en scooterverhuur

E-bikeverhuurlimburg

50% KORTING
Op winter E-biketocht of

20% KORTING
Op E-bike- en scooterverhuur

Alleen geldig bij inlevering
van kortings bon

(1 bon per gezelschap), niet geldig tijdens

kerstmarkt periode op de woensdag en zaterdag.

Alleen verkrijgbaar 
bij de kassa

Tegen inlevering van deze 
kortings bon aan de kassa

N.i.c.m. met andere kortingen of aanbiedingen

Alleen geldig bij inlevering
van kortings bon

Niet in combinatie met andere kortingen 

of aanbiedingen. Max. 4 volwassenen per bon.

Alleen geldig bij inlevering
van kortings bon

Tegen inlevering van deze bon.
Meer info op pagina 24,

Niet geldig i.c.m. andere acties en arrangementen.

Tegen inlevering van deze bon.
Meer info op pagina 24,

Niet geldig i.c.m. andere acties en arrangementen.

Geldig t/m december 2016Geldig tot 31 mei 2016

Thermae 2OOO

10% KORTING
op een behandeling 

naar keuze

Tegen inlevering van deze bon
Niet geldig in combinatie met andere

acties en kortingstarieven.

Geldig t/m 31 mei 2016

Pannenkoeken Huis 
Valkenburg

€ 1,50 korting 
op een pannenkoek 

naar keuze.

Niet geldig in combinatie met andere acties

Geldig tot 1 juli 2016

Steenkolenmijn 
Valkenburg

10% KORTING
Op vertoon van 

deze bon aan de kassa

Geldig tot 31 mei 2016

Geldig t/m mei 2016

Geldig tot 31 mei 2016

Geldig t/m 1 april 2016

Geldig t/m 1 april 2016

Sfeerwinkel Mooi Zo

10% KORTING
Bij inlevering van

deze bon aan de kassa
ontvangt U 10% korting

op een artikel naar keuze
Geldig tot 31 mei 2016

Mergelrijk Valkenburg

KORTING OP 
ENTREEKAART

Geldig tot 31 mei 2016
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Keurslager 
Frederiks

Louis van de Maesenstraat 1
6301 EA Valkenburg

T. 043-6012413
www.frederiks.keurslager.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Sfeerwinkel 
Mooi Zo

Passage 17,
6301 DW Valkenburg

T. 043 601 0015

Geldig tot 31 mei 2016

Munstraat 2, 6301 BW
Valkenburg aan de Geul

Tel. 043-6012932

www.bombarino.nl

Geldig t/m december 2016

Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg

Tel. 043-6013186

www.mergelrijk.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Verlengde Trappistenweg 35
5932 NB Tegelen

Tel. 0883697000

www.funforest.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Boschstraat 23
6442PB Brunssum

Tel. 06-45459010

www.vrijemarkt.nl

Geldig t/m mei 2016
Trots op eigen Streek - De Cauberg

Geldig tot 1 juli 2016

 grubneklaV
Neerhem 61

6301 CE  Valkenburg
300 mtr van Sprookjesbos, t.o. kabelbaan

T. 06 14 61 63 33/ 06 53 33 46 83
www.pannenkoekenhuisvalkenburg.nl
info@pannenkoekenhuisvalkenburg.nl

Filiaal Valkenburg     Filiaal Maastricht

Nieuweweg 18     Akerstraat 18a

6301 ET Valkenburg    6221 CL Maastricht

Tel. 0437114300
Scooterverhuurlimburg.nl
E-bikeverhuurlimburg.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Filiaal Valkenburg     Filiaal Maastricht

Nieuweweg 18     Akerstraat 18a

6301 ET Valkenburg    6221 CL Maastricht

Tel. 0437114300
Scooterverhuurlimburg.nl
E-bikeverhuurlimburg.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Geldig tot 31 mei 2016

Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg

T. 0436012491
info@steenkolenmijn.nl
www.steenkolenmijn.nl

Cauberg 25-27
6301 BT Valkenburg aan de Geul

T. 043 – 609 2000
www.thermae.nl

Tip! Elke donderdag is ongeklede dag. 
Iedere dinsdag is het badkledingdag en ieder eerste 
volle weekend van de maand badkledingweekend.

Geldig t/m 31 mei 2016

28



Evenemente
n




