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ONTSPANNING 
DELUXE

thermalbaad | sauna | spa | gastronomie 
Dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur, Passstraße 79, D-52070 Aken www.carolus-thermen.de

Het wellnessparadijs in Aken.

• Heilzaam warm mineraalwater van Bad Aachen

• 15 verschillende binnen- en buitenbaden

• 15 saunaʼs en stoombaden, inclusief damessauna

• Luxueus spadomein

• Gratis aanbiedingen zoals aquagymnastiek, 
 meditatie en opgietingen

• Drie verschillende restaurants

• Eigen parkeergarage

15 %
 korting

op de entreeprijs tegen 

inlevering van deze coupon. 

M
axim

aal 2 personen. Niet in com
binatie m

et 

andere acties. Geldig t / m december 2020

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D
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Welkom in Eijsden-Margraten. Fijn dat u 

er bent. De kans is groot dat u vandaag 

bent begroet door Ramon Meertens, Ge-

neral Manager van De Waufsberg. Ge-

boren en getogen in het Zuid-Limburgse 

Heuvelland, koos hij 4 jaar geleden deze 

unieke plek in Noorbeek voor het opzet-

ten van een vakantieverblijf waar het le-

ven goed is. 

Ramon heeft net als onze 25.000 in-

woners ‘cittaslow’ in zijn DNA. Cittas-

low gaat van oorsprong over kwaliteit 

van voedsel, maar is veel meer dan dat. 

Het staat voor ons voor kwaliteit van 

leven. De verbinding tussen mensen 

onderling en tussen mens en natuur 

is de basis voor alles wat we doen. We 

koesteren onze agrariërs en ons ‘fijn-

Dieudonné Akkermans

Burgemeester Eijsden-Margraten

schalige’ landschap, we hechten waar-

de aan puur en eerlijk eten en we kijken 

naar elkaar om. Dit jaar in het bijzonder 

gaat voor ons over de verbinding met 

ons verleden. 75 jaar geleden werden 

de eerste inwoners van Zuid-Limburg 

bevrijd door Amerikaanse soldaten. We 

vieren de vrijheid met alle inwoners sa-

men. En dat zie en voel je in de straten 

van elk van onze 15 dorpskernen.

Trek vandaag uw wandelschoenen aan 

en ga lekker buiten op pad. Of trek ze 

juist uit en plof in een comfortabele stoel 

voor het raam. Pak uw fiets en beklim 

onze heuvels of proef onze cultuur en 

het (h)eerlijks van het land. Wat u ook 

doet, doe het net iets langzamer dan 

normaal. Neem de tijd voor uzelf, voor 

uw gezelschap en voor uw omgeving. 

Rust en ruimte beleven, proeven en 

ontdekken is toegestaan. Ik wens u een 

heerlijk verblijf. 

Waar het leven goed is

Wist u al dat...

...alle woningen duurzaam gebouwd zijn?

...wij dagelijks verse broodjes bezorgen 
bij uw accommodatie?

...fietstassen, -helmen en reparatiesets gratis onderdeel zijn van onze fietsverhuur?

...wij van meerdere attracties entreekaartjes verkopen  
tegen een kortingstarief?

...u een gratis huidanalyse kunt ophalen bij de receptie 
en dat wij zonnebankbrilletjes verkopen?

...u bij ons terechtkunt voor diverse wandel-, fiets- en autoroutes in binnen- en buitenland?

...u een late of een luxe check-out kunt boeken 
(tot de dag voor vertrek 14.00 uur)?

...er antislip douchematjes en demontabele 
douchebeugels gratis te krijgen zijn?

...u gratis een strijkplank en strijkijzer kunt lenen?

...de bruine wandelroute start bij de ingang van ons park?

...er een minishop is in de receptie voor uw kleine 
dagelijkse boodschappen, streekproducten en kranten?

...wij Green Key-gecertificeerd zijn?

...onze top onderhouden MTB’s, E-bikes en 
fietsen met 7 versnellingen te huur zijn bij de receptie?

...wij gebruik maken van groene stroom?

...BBQ-roosters te leen zijn (alleen voor de extra luxe accommodaties)?

...wij een VVV-Servicepunt zijn en u graag 

adviseren over de leukste uitstapjes?

...heerlijk geurende sauna-olie 
te koop is in de minishop?

...onze appeltjes vers geplukt zijn in de boomgaard grenzend aan het park?
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UITGEVERIJ 
Hubmedia - www.hubmedia.nl

UITGEVER
Peter Paul Mulkens

REDACTIE 
Sven Kools, VVV Zuid Limburg, Maike Aerts,
Patricia Weber, Toerisme Hasselt

EINDREDACTIE 
Brian van Hunsel

VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl

FOTOGRAFIE 
Bob Luijks, VVV Zuid Limburg, 
archief gemeente Vaals, Fotografie Jeronimo

ACQUISITIE
Maikel Moelker, Kasper Bodde
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Caroline Stienen
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16.000
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info@hubmedia.nl
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UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden, buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container

nr.  blz.

1. A GoGo Valkenburg 38

2. Bakkerij Vermeeren 31

3. Carolus Thermen Bad Aachen 3

4. Columbus Earth Center 19

5. Continium Discovery Center 13

6. GaiaZOO 17,40

7. Glowgolf Kerkrade 14

8. Kasteel Hoensbroek 15

9. Makado Beek 9

10. MergelRijk Valkenburg 23

11. Miljoenenlijn 23

12. Museum Vaals 2

13. Museum de Schat van Simpelveld 22

14. Mystery House Escape Rooms 13

15. Passiespelen Tegelen 32

16. Plus Kleijnen Gulpen 36

17. Pretpark de Valkenier 18

18. Rederij Stiphout 21

19. Restaurant De Beren  35

20. Schnitzel Paradies 35

21. SHIMANO EUROPE B.V. 8

22. Short Golf Margraten 19

23. Sprookjesbos en Kidsescaperoom 16

24. Steenkolenmijn Valkenburg 22

25. Thermen Museum 15
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De Leeuwhof 2 | 6301 KZ Valkenburg | 043-744 0171
info@shimano-ec.com | www.shimano-ec.com | #shimanoEC

Shimano Fiets & Vis experience; Geniet van alles wat 
de mooie natuur van Zuid-Limburg te bieden heeft

Ben je samen met je partner, kinderen, familie of vrienden op zoek naar een perfecte verkenning van ons 

mooie Heuvellandschap? Dat kan bij het Shimano Experience Center! Een prachtige en unieke locatie waar 

de mens en de natuur centraal staan. Het Shimano Experience Center biedt je de mogelijkheid om in deze 

omgeving de allernieuwste fi etsen en hengels te proberen. Geniet van een dagje vissen aan onze Shimano 

visvijver of ga erop uit met een van onze nieuwste stads-, e-bikes, (e-) mountainbikes of racefi etsen. 

Ook wanneer de weersomstandigheden niet helemaal mee zitten laten wij je op onze indoor

fi etssimulatoren ervaren hoe het is om de heuvels te bedwingen. 

Kom langs in ons Shimano Experience Center met deze uitgave en ontvang 

10% korting op jouw fi ets- of vis beleving. Daarnaast ontvang je ook 

nog eens een leuk aandenken aan je experience. 

EEN PERFECTE BELEVING!

See you 
@Shimano_EC ONTDEK 

MAKADO BEEK!
Kom 7 dagen per week kijken wat Makado Beek jou te 
bieden heeft! Het grootste overdekte winkelcentrum van 
Limburg met meer dan 70 winkels. 

Je vindt in Makado Beek alles op het gebied van mode, 
lifestyle en beauty tot en met levensmiddelen, elektro, 
bloemen, speelgoed en de kapper. Bovendien kun je 
er heerlijk eten en drinken. Allemaal onder één dak! 

Aan de kleintjes is ook gedacht: Een grote knutseltafel, 
glijbaan, tv met kinderfi lms en een ballenbak. Onze gratis 
kinderopvang Maki is een paradijs voor de kids!

Bezoekadres:

www.makadobeek.nl

Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA Beek
Nederland

Gezellige eet-

gelegenheden

Gratis kinderopvang

Gratis parkeren

Overdekt 
shoppen
Ruim 70 

winkels onder 
1 dak
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Zuid-Limburg staat niet alleen bekend vanwege het prachtige 

landschap en de Bourgondische gastvrijheid, maar ook van-

wege al zijn topattracties. Er valt heel veel te beleven… Ontdek 

zowel de historische als ook hedendaagse bezienswaardighe-

den die Zuid-Limburg rijk is! Alles is mogelijk! Bekijk alles op  

visitzuidlimburg.nl

EVENEMENTEN & FESTIVALS
Zuid-Limburg bruist van de activiteiten 

en evenementen!

Tijdens wervelende jaarlijks terugkeren-

de evenementen wordt Zuid-Limburg 

omgetoverd in een wereld van muziek, 

theater, zang en dans. Bekijk de actuele 

evenementenagenda op visitzuidlim-

burg.nl/agenda

WANDELEN IN ZUID-LIMBURG
Stap voor stap de regio verkennen

Het landschap van Zuid-Limburg is 

uniek voor Nederland. Eeuwenoude 

holle wegen, open plateaus en bosrijke 

gebieden wisselen elkaar af met pitto-

reske dorpen en authentieke steden. 

Visit Zuid-Limburg biedt een uitgebreid 

aanbod wandelroutes van diverse af-

standen en thema’s. Van Euregionale, 

culinaire wandelingen, tot de leukste 

stadswandelingen; het kan allemaal in 

het gezellige en unieke Zuid-Limburg. 

Kijk voor de mooiste routes op visitzuid-

limburg.nl/wandelen

FIETSEN IN ZUID-LIMBURG
Ontdek de mooiste plekjes

Wie denkt aan fietsen in Zuid-Limburg 

denkt in eerste instantie aan het be-

klimmen van de vele heuvels die de 

regio rijk is. Maar de meest zuidelijke 

provincie van Nederland is ook voor 

recreatieve fietsers de ideale fietsregio 

bij uitstek. Zuid-Limburg heeft namelijk 

veel meer te bieden dan alleen deze 

heuvels. Ontdek het op visitzuidlim-

burg.nl/fietsen

Tip: 

Ben je nieuwsgierig naar alle bewegwij-

zerde routes in Zuid-Limburg? 

Visit Zuid-Limburg heeft ze allemaal 

voor je verzameld in een route-overzicht. 

Bekijk en download ze via 

visitzuidlimburg.nl/routes.

FAMILIE-UITJES
Samen actief er op uit!

Op vakantie, een weekendje weg of een 

gezellig dagje erop uit. Samen is dat nog 

altijd leuker dan alleen. Visit Zuid-Lim-

burg begrijpt dat heel goed en presen-

teert  met veel plezier een uiteenlopend 

aanbod aan activiteiten en evenementen. 

Als familie iets te vieren? Op zoek naar 

een restaurant waar ook kids kunnen 

spelen en smullen? In voor een beetje 

actie en avontuur voor het hele gezin of 

als opa en oma de kleinkinderen een on-

vergetelijke dag uit bezorgen? Dan zit je 

hier goed! Welkom in Zuid-Limburg, die 

plek waar families, groot en klein, buiten-

gewoon welkom zijn. Bekijk alle tips op 

visitzuidlimburg.nl/familie-uitjes

ONTHAASTEN & WELLNESS
Even weg van alle drukte

Als je ergens écht de tijd voor jezelf kunt 

nemen, dan is dat in Zuid-Limburg. Door 

de indrukwekkende natuur, inwoners die 

tijd en aandacht hebben voor anderen en 

de vele faciliteiten is dit de ideale plek om 

te onthaasten. En dat betekent zeker niet 

stilzitten en niks doen. Maar juist bewust 

genieten en rust toelaten waardoor je in-

tenser gaat leven. Het rijke religieuze erf-

goed biedt ook ruimte voor spiritualiteit. 

Zonder religieus te hoeven zijn, kun je op 

zoek naar de zingeving van je leven. Een 

cadeautje voor jezelf in een wereld waar-

in je veel ballen hooghoudt en van alles 

‘moet’. Als herboren kun je daarna weer 

het leven van alledag oppakken. Kom he-

lemaal tot rust op visitzuidlimburg.nl/wel-

lness-onthaasten

BOURGONDISCH GENIETEN
Beleef het ‘dolce vita’ van Nederland

Denk je bij Zuid-Limburg al snel aan 

vlaai, asperges en zuurvlees? Wist je dat 

er nog veel meer verfijnde ingrediënten 

en typische streekgerechten zijn die deze 

regio op smaak maken? En dat deze recht-

streeks vanaf het land, uit het weiland, en 

uit de wijngaard te proeven zijn? Wat dacht 

je bijvoorbeeld van Het fruit van fruittelers 

in Bemelen en omstreken. Het Livar kloos-

tervarken dat met liefde wordt verzorgd. Of 

een heerlijk zelf gebrouwen biertje uit een 

van de vele brouwerijen. Wordt het niet 

eens hoog tijd om ook die te ontdekken? 

Er is zóveel lekkers in Zuid-Limburg! Kom 

proeven op visitzuidlimburg.nl/etenen-

drinken

VALKENBURG AAN DE GEUL 
Vestingstad tussen de heuvels

Verscholen tussen de mosgroene heuvels, 

in het hart van het beschermde natuurge-

bied Heuvelland, flonkert het mergelstad-

je met haar rijke toeristische traditie. Het 

vijfsterrenlandschap met Valkenburg als 

middelpunt is al meer dan 125 jaar een 

grote trekpleister. Hier, midden in de Eure-

gio, voel je bijna letterlijk de hartslag van 

Europa, met steden als Maastricht, Aken 

en Luik op een steenworp afstand. Ontdek 

wat er allemaal in Valkenburg te doen is. 

Te veel voor één dag? Blijf slapen. Morgen 

is er nog veel meer te beleven. Welkom in 

Valkenburg! Bekijk meer op visitzuidlim-

burg.nl/valkenburg

BRENG EEN BEZOEK AAN DE 
VISIT ZUID-LIMBURG SHOP(S)

In de Visit Zuid-Limburg-vestigingen 

begint je reis pas echt goed. Voor 

betrouwbaar advies en toeristische 

informatie ben je aan het goede adres. 

Op zoek naar een wandelkaart of 

souvenir? Laat je in de Visit Zuid- 

Limburg shop(s) verrassen en verleiden 

door het uitgebreide assortiment  

Limburgse streekproducten en  

cadeau-artikelen. 

Regel er eenvoudig tickets voor 

attracties, rondleidingen en evenemen-

ten en VVV Cadeaukaarten. 

De adressen vind je op 

visitzuidlimburg.shop

ZUID LIMBURG, 
EEN STUKJE BUITENLAND IN NEDERLAND
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Duik in een ludieke wereld en ga samen 

naar de leukste activiteiten.

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, 

beleef prinsheerlijke avonturen in een 

kasteel of krijg een adrenaline kick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  

 

Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor 

onvergetelijke belevenissen en mooie 

herinneringen. fun#
Actie voor groot en klein...

 Een dagje uit in Heuvelland met 

de kinderen betekent pret en plezier. 

Maar ook ‘grote kinderen’ komen 

ruimschoots aan hun trekken.

CONTINIUM
Een dag vol spannende ontdekkingen in

discovery center

Een interactief 
doe- en ontdek-
museum waar je 
zelf uitvindt hoe 
de wereld werkt.

Museumplein 2, 
Kerkrade

Info & tickets

continium.nl

fun
1312
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AROUND 
THE WORLD
IN 18 HOLES
FUN FOR EVERYONE

Porseleinstraat 1B   I   6216 BP Maastricht
     +31 (0)43 7410053        glowgolf.nl /maastricht

GlowGolf Maastricht Speel 18 holes glow in the dark minigolf en reis de wereld over! 
Het spel krijgt een extra dimensie door de blacklight omgeving 
met lichtgevende attributen en muurschilderingen.
Kortom, alle ingrediënten voor een onvergetelijk avontuur.

A TASTY ADVENTURE
Combineer zelf een dagje uit om nooit te vergeten.

Basement-kerkrade.nl

speel nuaan tafel deBREAK-IN KIST

Roda JC Ring 2F   I   6466 NH Kerkrade   I   +31 (0)45 7400010      

Alle wegen leiden naar….Heerlen! 
Op naar het Thermenmuseum; hier 

vind je de indrukwekkende restanten 

van het best bewaarde Romeins 

(publieke) badhuis van Nederland. 

Met 500 meter Romeins muurwerk en 

2.500 m2 opper vlakte aan historie.  

En er is meer: het museum biedt onder 

meer een vaste expositie met een ge-

varieerde collectie gebruiksvoorwerpen 

uit de Romeinse tijd, allerlei wisselen-

de exposities en een audiotour.  

Je ontdekt hoe het leven in Zuid- 

Limburg compleet veranderde door 

de komst van de Romeinen 2000 jaar 

geleden. Veranderingen die vandaag 

de dag nog steeds zichtbaar zijn in 

onze omgeving en onze tradities.  

Een stuk cultuur, overgedragen van 

de romeinen aan Coriovallum: de 

Romeinse stad die onder Heerlen ligt. 

Dompel je onder in de wereld van de 

romeinen en bezoek de Nachtwacht 

van de Nederlandse archeologie! 

Open: Di – Vr: 10 - 17 uur 

Za/Zo en feestdagen: 12 - 17 uur.

Gesloten op 1 jan, carnaval, 24,25,31 dec.

Coriovallumstraat 19, 6411 CA Heerlen

Tel: 045-5605100

 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM 
HEERLEN

KASTEEL HOENSBROEK

Klinkertstraat 118 • 6433 PB Hoensbroek 
Tel: 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl

Een bezoek aan Kasteel Hoensbroek met 

zijn prachtige slotgracht is een belevenis 

voor jong en oud. In dit enorme slot  

met meer dan veertig ruimtes komen 

avonturen uit verre verledens tot leven.  

Hier waan je je als een echte prins of 

prinses. Maak een dansje in de prachtige 

balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren. 

Zoek de geheime kamer en bibber in de 

eeuwenoude kerker. 

Volg de route uit de kasteelbrochure of kies 

voor nog meer fun met een span nende 

kasteelspeurtocht. Ga op avontuur met 

de KaSpeelTocht en zoek de zeven schatkis-

ten. Of ga voor de Ontdek-het- Kasteeltocht 

en ontdek de meest bijzondere plekken van 

het kasteel. Speel zeker ook samen de spel-

Bezoek één van de mooiste en best bewaarde kastelen van Europa!  

len uit de tijd van ridder Hoen.  

Tijdens schoolvakanties worden er speciale 

activiteiten in en rondom het kasteel  

georganiseerd. Houd daarvoor de website 

in de gaten.

Kasteel Hoensbroek is bijna iedere dag 

geopend. En weer of geen weer: een 

bezoek aan een van de mooiste, best 

bewaarde en best toegankelijke kastelen 

van Europa valt bij iedereen in de smaak. 

Zeker als je je bezoek afsluit in onze  

sfeervolle kelderkeuken voor een kop  

koffie met Limburgse vlaai, een over-

heerlijke pannenkoek of een knapperig 

broodje. En schijnt buiten het zonnetje? 

Dan geniet je heerlijk op het terras op  

het plein.   
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1 KAMER
60 MINUTEN
13 OPDRACHTEN

SPEEL EEN RACE TEGEN DE KLOK IN 
WONDERLAND OF VERBREEK DE 
BETOVERING IN TOVERSCHOOL. 
SPEEL 13 OPDRACHTEN IN 60 
MINUTEN, KRAAK DE CODES EN 
ONTSNAP OP TIJD!

“JA, WE HALEN JULLIE ER 
UIT ALS HET NIET LUKT ;)”

UNIEK!
KIDS
ESCAPEROOM
VALKENBURG

In de schoolvakanties en op feestdagen 
dagelijks geopend. Daarnaast ook op 
woensdag, vrijdag zaterdag en zondag 
vanaf 10:00 uur.

info@sprookjesbos.nl
043 - 601 2985
Sibbergrubbe 2a, 6301 AA
Heunsbergerweg 11, 6301 BN

Fantasie en werkelijkheid ontmoeten elkaar in het Sprookjesbos Valkenburg. 
Kom en ontdek dit authentiek en voordelig speelparadijs voor kinderen. 
Geniet van de natuurlijke omgeving op de Heunsberg, beleef de tijdloze 
sprookjes en ga op avontuur in de mergelgroeve.

In de schoolvakanties en op feestdagen info@sprookjesbos.nl

Maak kennis met Sneeuwwitje, Robin Hood, Klein Duimpje en vele andere bosbewoners in Valkenburg.

Maak kennis met Sneeuwwitje, Robin Hood, Klein Duimpje en vele andere bosbewoners in Valkenburg.

Durf jij op bezoek bij Doeps de 

Draak en zijn familie? Ga op 

avontuur in de Gevaarlijke Groeve.

Fantasie en werkelijkheid ontmoeten elkaar in het Sprookjesbos Valkenburg. 
Kom en ontdek dit authentiek en voordelig speelparadijs voor kinderen. 

Zie sprookjesbos.nl/events voor seizoen-specials, evenementen en acties.

⏰

ga naar sprookjesbos.nl voor 
actuele events, openingstijden en nieuws

Maak kennis met Sneeuwwitje, Robin Hood, Klein Duimpje en vele andere bosbewoners in Valkenburg.

Klimmen, glijden, schommelen en 

klauteren in de verschillende 

speeltuinen van het Sprookjesbos.
Durf jij op bezoek bij Doeps de 

avontuur in de Gevaarlijke Groeve.

Zie sprookjesbos.nl/events voor seizoen-specials, evenementen en acties.

Schommel in het schip, draai in de molen, zoek de spanning op in de groeve of speel op de waterplaats.

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is. Sta oog in oog met  
’s werelds mooiste dieren en maak een complete wereldreis in één dag!
Bezoek op de Afrikaanse savanne de imposante neushoorns, de statige giraffen 

en natuurlijk de koning der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere 

ervaring wacht in Rainforest waar in het apenbos de doodshoofd- en brulapen 

zelfs boven je hoofd door de takken klauteren! In Taiga speur je vanaf grote 

hoogte via het 360° panorama uitkijkterras naar berber apen, lynxen  

en gieren. Bovendien ontdek je de leukste dierenweetjes tijdens diverse 

dier(voeder)presentaties. Ervaren dierverzorgers vertellen elke dag over  

de dieren in GaiaZOO en hun soortgenoten in het wild.

Genieten met een zachte ‘G’…
Tussen het Limburgse hart van GaiaZOO en de Taigaroute ligt een prachtige,  

natuurlijke vallei. Omgeven door een uniek stukje natuur ervaar je limburgHUIS.  

In en rondom dit huis maak je kennis met bijzondere en bedreigde Limburgse  

diersoorten, zoals vuursalamanders, eikelmuizen, korenwolven en meer! 

Spelen in de DinoDome & de nieuwe SavannaTour
Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speel- en klimparadijs met de reusachtige 

DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark. Kinderen kunnen  

er heerlijk klimmen, glijden en spelen in het enorme nettenwoud!  

Sluit een dagje dierentuin af met een bezoek aan de spannende  

touwbruggen en spectaculaire nieuwe speeltorens van de  

gloednieuwe SavannaTour.

GAIAZOO BIEDT EEN ONVERGETELIJK  
DAGJE UIT VOOR GROOT ÉN KLEIN!

GAIAZOO

Gaiaboulevard 1, Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl • Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

www.GaiaZOO.nl

Nieuw sinds de zomer van 2019: 
400 flamingo’s, de grootste flamingo kolonie 

binnen een Europese dierentuin!

ZOO van ZAND: Indrukwekkend festival met levensgrote 
zandsculpturen van dierentuindieren vanaf voorjaar 2020 te bewonderen in GaiaZOO
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#fun

• Golfervaring heb je niet nodig

• Golfmateriaal mag je lenen

• Leuk om alleen te doen of met een 

 groep familie, vrienden of collega’s

• Ook bij ons te combineren met koffie en vlaai, 

 een gezellige borrel, lunch of barbecue

Je bent van harte welkom!
Reserveren? Bel 043-3569999

www.golfenophetrijk.nl/margraten/short-golf

EN NU 4 
VOOR DE PRIJS

VAN 3!

SHORT GOLF MARGRATEN

SHORT GOLF IS 
VOOR IEDEREEN!

Europa’s Europa’s voordeligstevoordeligstefamilieparkfamiliepark

Voor kortingen zie onze website:Voor kortingen zie onze website:

pretpark-de-valkenier.nlpretpark-de-valkenier.nl

COLUMBUS
EARTH CENTER
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Culture

#Culture

Aan kunst en cultuur geen  

gebrek in Heuvelland. Ontdek 

de historie of bewonder heden-

daagse kunstenaars in de vele 

musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of 

proef streekproducten op een 

boerderij. Verwonder je over  

de vergezichten. Allemaal 

momenten om mooie nieuwe 

herinneringen te laten ontstaan

REDERIJ STIPHOUT

De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout bevaren dagelijks  de Maas en het Albertkanaal en tonen u de mooiste plekjes van  onze streek. Er is een ruime keuze uit diverse boottochten,  van een ca. 1 uur durende Rondvaart op de Maas tot een complete dagtocht naar Luik. 

Het schutten door de sluizen tijdens de historische vaarroute  door de binnenhaven ’t Bassin of de 4-sluizentocht is een ware  belevenis.Of laat u eens verwennen aan boord tijdens een  brunchboottocht of een sfeervolle Saturday Night Dinner Cruise.  Het verkennen van de binnenstad doet u natuurlijk met onze stoere Amerikaanse schoolbussen tijdens een 45 minuten durende  rondrit door het oude en nieuwe Maastricht.

www.stiphout.nl

WELKOM AAN BOORD!

Kruistocht op wandelschoe-

nen. Langs wegen en paden, 

tegen huizen of midden in het 

landschap, overal staan ze: 

wegkruizen en kapellen die het 

Zuid-Limburgse landschap sieren. Deze 

kleine monumenten zijn kenmerkende 

elementen van het katholieke geloof en 

hebben allemaal een eigen verhaal. De 

route voert je door de gemeenten Gul-

pen-Wittem, Simpelveld en Voerendaal.

Voor de zeer sportieve bourgon-

diërs onder ons is de Fiets- Wijn-

route Zuid-Limburg (75km) 

een mooie uitdaging. Deze fiets-

route voert je langs het beste wat 

bourgondisch Limburg je te bieden heeft. 

Dwars door het Limburgse Heuvelland 

trotseer je klim na klim. Onderweg kom je 

bekende Limburgse wijngaarden tegen, 

zoals Wijngoed Frombergen, Domein 

Holset, Wijngaard Kruisboom, Wijngoed 

Wahlwiller en Wijndomein St. Martinus. 

Van het Drielandenpunt op  

de Vaalserberg tot de beroemd-

ste stadsgezichten van Maas-

tricht: op deze autoroute zie 

je alle hoogtepunten van het Zuid-Lim-

burgse heuvelland. De Mergellandroute 

(112,2km), te volgen via de speciale 

zeshoekige Mergellandroute-bordjes, is 

met recht een van de bekendste auto-

routes van Nederland.

lijstje!

1.

2.

3.

Een echte aanrader! 

3 heel verschillende routes 

rondom Heuvelland met zijn 

prachtige omgeving.

Informatie over o.a. bovenstaande  

en veel meer bijzondere routes vindt  

u op www.visitzuidlimburg.nl

#Culture
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#Culture#Culture

MILJOENENLIJN
De Miljoenenlijn is een prachtige spoorlijn dwars door 

het Zuid-Limburgse Heuvelland. Stap in en beleef een 

onvergetelijke rit met de stoom- of dieseltrein. 

Laat je meevoeren door het betoverende

landschap, de bijzondere evenementen en 

maak een nostalgische reis terug in de tijd.

Beleef de romantiek van het reizen uit lang 

vervlogen tijden en droom weg in het luxe 

pluche van onze 1e klasse rijtuigen... 

Breng ook een bezoekje aan de werkplaats in 

Simpelveld, waar al het rijdend materieel door 

onze vrijwilligers wordt onderhouden. Of geniet 

van een heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai 

in de gezellige stationsrestauratie.

Koop je tickets online via www.miljoenenlijn.nl en krijg korting!

Miljoenenlijn | Stationstraat 22 | 6369 VJ Simpelveld (Zuid-Limburg)

www.miljoenenlijn.nl | info@miljoenenlijn.nl | T. +31 (0)45 544 0018

DE MILJOENENLIJN, EEN IJZERSTERKE BELEVING! 
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Grot met Dino’s, Mergel- en Zandsculpturen!
      Dat moet u gezien hebben!

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud

Daal af in een “echte” kolenmijn, op zoek 

naar het zwarte goud. In de steenkolen-

mijn van Valkenburg, de laatst overge-

bleven bezoekersmijn van Nederland, 

daal je onder leiding van een oud-mijn-

werker af in de mijn. Ontdek alles over 

het zware leven van mijnwerkers.

Op avontuur onder de grond

Tijdens een rondleiding van 75 minuten 

wordt duidelijk dat het geen pretje was 

om in een steenkolenmijn te werken.  

De mijnwerkers gingen kruipend door 

het zwarte stof in een bloedhete mijn vol  

herrie. De gidsen die bezoekers rond-

leiden, hebben als mijnwerker in de ko-

lenmijn gewerkt, komen uit mijnwerkers 

families of hebben een andere bijzondere 

band met de mijnwerkers wereld en ver-

tellen dus uit eigen ervaring. Voor welke 

gevaren kwamen ze te staan?  

En hoe gingen ze om met de zware 

werkomstandigheden, zoals het mijngas? 

Hun rondleidingen zijn niet alleen heel 

interessant, maar ook erg humoristisch  

en hartverwarmend.  

Ontmoet alvast de gidsen van de steen-

kolenmijn op Steenkolenmijn.nl en lees 

wat ze het mooist vonden aan werken  

in de mijnen.

Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl

Steenkolenmijn Valkenburg | Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul | Tel.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl

STEENKOLENMIJN VALKENBURG

Koempels vertellen ‘sterke verhalen’

MUSEUM DE SCHAT VAN SIMPELVELD 

Wie naar Simpelveld komt kan niet om het 

klooster verleden heen. Ontdek de sporen die 

deze geschiedenis heeft achtergelaten in 

Museum de Schat van Simpelveld. Het museum, 

gevestigd in een monumentaal kloostergebouw, 

vertelt het verhaal van een congregatie die hier 

in de negentiende eeuw terechtkwam en er 

meer dan 100 jaar haar moederhuis had: 

de Zusters van het Arme Kind Jezus. Zij laten 

niet alleen een inspirerend gedachtegoed, 

maar ook een prachtige kunstcollectie na. 

Voor de jongere schatzoekers hebben wij 

een speurtocht die ze langs de prachtigste 

parels van de collectie leidt! Ook worden er 

regelmatig extra activiteiten georganiseerd. 

Houd voor het actuele aanbod onze website 

in de gaten.

Openingstijden:

Dinsdag – vrijdag: 11.00 – 17.00 uur

Zaterdag – zondag: 13.00 – 17.00 uur

www.deschatvansimpelveld.nl 

KINDEREN TOT 18 JAAR KRIJGEN GRATIS ENTREE!
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Er bestaan twee typen kalksteen. Ten 

oosten van Valkenburg vindt men Kun-

radersteen: een harde variant die aan 

de oppervlakte wordt gewonnen. Met 

name in Valkenburg en Maastricht vindt 

men de (Maastrichter) mergelsteen, 

een zachtere variant kalksteen die als 

bouwsteen in de ondergrondse groeven 

wordt gewonnen. Al in de Middeleeu-

wen werd de mergelsteen gebruikt voor 

het bouwen van vele kerken en abdijen 

en het was een dankbare grondstof voor 

de bouw van stadsmuren en kastelen. 

Mergelsteen laat zich, in tegenstel-

ling tot Kun rader steen, doorgaans ge-

makkelijk bewerken waardoor hij ook 

zeer geschikt is voor de productie van or-

namenten. Door de opkomst van het ge-

bruik van baksteen, boette mergel rond 

het jaar 1600 uiteindelijk in aan popula-

riteit. Tegenwoordig wordt mergel bijna 

alleen nog voor restauratiedoeleinden 

gebruikt, simpelweg omdat de mergel-

steen te duur is. De steen wordt van-

daag de dag nog slechts op een plaats 

gewonnen, in de Sibbergroeve. 

Elk jaar ontstaat er nog ongeveer 200 

meter aan nieuwe gangen. Als resultaat 

van de mergelwinning kronkelt er on-

der Zuid-Limburg een eeuwenoud gan-

genstelsel van meer dan 250 kilometer 

lang. In deze bijzondere omgeving kun 

je grotbiken, op spooktocht, laser-

gamen, proef je de gezelligheid van de 

wereldberoemde kerstmarkten en nog 

veel meer.

MergelRijk

Ook MergelRijk laat je onder de grond 

kennismaken met de geschiedenis van 

Valkenburg. Meer dan 40 verhalen wor-

den uitgebeeld door mergelbeelden, 

zandsculpturen en films. En na al die leuke 

weetjes mag je ook zelf aan de slag met 

mergel!

Steenkolenmijn

Jarenlang kwam er niet alleen mergel 

uit de Zuid-Limburgse bodem, maar ook 

steenkool! Ca 50 jaar geleden sloten de 

laatste mijnen. Om de geschiedenis in 

stand te houden en te kunnen vertellen, is 

in de mergelgroeve onder Valkenburg een 

gedeelte van de Steenkolenmijn nage-

bouwd. Ex-mijnwerkers vertellen het ver-

haal van toen. Met veel humor en anekdo-

tes nemen ze je mee naar het harde leven 

van vroeger. Echte machines, materialen 

en gereedschap maken dit tot een echte 

belevenis.

Fluweelengrot & Kasteelruïne

De Fluweelengrot is vermoedelijk in de 

11de of 12de eeuw ontstaan en onaf-

scheidelijk verbonden met de Kasteelru-

ine. De Blokbrekers haalden de blokken 

mergel uit de berg om het Kasteel te 

kunnen bouwen. Hierdoor ontstond een 

uitgebreid labyrint aan oude en grillige 

gangen, met in ieder hoekje en gaatje een 

spannend, duister verhaal. Laat je leiden 

door een gids die je meeneemt door de 

donkere gangen, vertelt over de duistere 

geheimen en je laat kennismaken met de 

romantische kapel.

Museum Romeinse Katakomben

In de onderaardse Mergelgangen waan je 

je ineens in het Rome van lang vervlogen 

tijden, in de derde en vierde eeuw. Graven 

van gewone Romeinse burgers tot grafka-

mers van vooraanstaande Romeinen. Een 

laby rint van perfect nagebootste catacom-

ben. Een gids vertelt je over de Romeinse 

gebruiken, de prachtige fresco’s en de 

mar me ren platen. Maar ook over Jan Die-

pen, telg uit een welgestelde familie die 

de mer gel groeve van zijn familie gebruikte 

om cata comben uit Rome, met toestem-

ming van het Vaticaan en de Romeinse au-

toriteiten, tot in de puntjes na te bootsen.

Geulhemmergroeve

Nog zo’n pareltje onder de grond: de Geul-

hemmergroeve in Berg en Terblijt. Een ge-

deelte is opengesteld voor het publiek en 

alleen op afspraak. Tot de uitzonderlijke 

plekken in de grot behoren de schuilkapel 

uit de Franse revolutie, het blokbreker mu-

seum, de Oranje Galerij met medaillons 

van het huis van Oranje, het fossielenmu-

seum en de unieke rotswoningen.

Bron: Visit Zuid-Limburg, MergelRijk

Zuid-Limburg is wereldwijd uniek door de manier waarop inwoners de mergel de afgelopen 

6000 jaar hebben gebruikt en wordt ook wel het ‘Mergelland’ of ‘Land van Kalk’ genoemd. Die 

naam kreeg de regio omdat hier de afzettingen van de geologische periode ‘Krijt’ aan de opper-

vlakte treden. Het krijt is overal. Stap 70 miljoen jaar terug in de tijd en ontdek Zuid-Limburg 

toen een tropische krijtzee het landschap bepaalde. De miljarden zeedieren met kalkskelet zijn 

langzaam getransformeerd in het karakteristieke mergellandschap dat Zuid-Limburg zo uniek 

maakt. Kastelen, hoeves en kloosters werden veelal opgetrokken uit het geliefde mergel. 

EEN KIJKJE ONDERGRONDS...

<< Romeinse Katomben
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Veelzijdig 
        genieten

Als muren konden praten…

Wel, in Hasselt doen ze dat! Niet zozeer 

met woorden, wél met kunstwerken. 

Meer dan tachtig gevels pakken uit 

met onweerstaanbare street art. Wil je 

de werken komen ontdekken of ben je 

nieuwsgierig naar het verhaal achter 

de artiesten? Haal dan de gratis street 

art wandel- en fietsroute af bij Toerisme 

Hasselt.

Om het de street art liefhebbers mak-

kelijker te maken om echt álle werken 

van de stad te ontdekken, trad Hasselt 

toe tot het brede internationale online 

netwerk van street art steden via de app 

‘Street Art Cities’. Deze app kan je gra-

tis downloaden in de App Store en via 

Google Play en geeft een volledig over-

zicht van de werken plus uitleg over het 

kunstwerk. Bovendien kan je via je gps 

de route naar een bepaald werk uitstip-

pelen. Zo mis je zeker geen werken!

www.visithasselt.be/nl/street-art-in- 

hasselt

<<

Museum meepikken

Je doorgrondt graag de geheimen van 

een stad. Je bent een fan van jenever, 

mode, literatuur of … mirakels? Je wilt 

die druilerige dag liever binnen door-

brengen. Er zijn zoveel redenen om de 

Hasseltse musea uit te pluizen. Duik 

onder in karaktervolle historische pan-

den en laat je helemaal meevoeren.

Beginnen doen we in het Jenevermu-

seum. In de tweede helft van de 19de 

eeuw telde het Hasseltse stadscentrum 

een twintigtal jeneverstokerijen. Ook 

vandaag is Hasselt nog altijd dé jene-

verstad bij uitstek. Dat merk je in het 

Jenevermuseum. Hier word je jenever-

wijs. Je snuffelt aan kruiden en spece-

rijen. Je leert hoe je jenever schenkt, 

bewaart én … degusteert. Je pikt het 

verschil op tussen jenever en gin. En 

vooral: je geniet van je gratis borreltje 

in het proeflokaal met zijn uitgelezen 

selectie van jenevers uit de Lage Lan-

den. Schol! 

Wie het liever over een andere boeg 

gooit, kan binnenspringen in het Mo-

demuseum Hasselt. Dit museum is 

een must voor elke rechtgeaarde mo-

deliefhebber. In de sfeervolle ruimtes 

van een voormalig 17de-eeuws kloos-

ter brengen tijdelijke tentoonstellingen 

je helemaal in de ban van hedendaag-

se en vroegere modefenomenen.

Zin om het échte Hasselt-gevoel te er-

varen? Kruip dan in de huid van onze 

stad. Geen enkel ander museum dan 

Het Stadsmus combineert reuzen, mi-

rakels en middeleeuwse schrijvers tot 

één logisch geheel. >>

Jazeker, Hasselt da’s natuurlijk speculaas, jenever en mode!  

Maar wist je dat Hasselt één van de grootste street art steden van 

België is? Bovendien heb je hier een uitstekende 4G-ontvangst: 

Gezelligheid, Gastronomie, Gastvrijheid en Good Vibes. En dat 

allemaal binnen een straal van amper 1 kilometer. Van Jenever- tot 

Modemuseum, van basiliek tot kathedraal, van exclusieve boetiek 

tot keten: Hasselt Heeft Het!

Street Art in Hasselt

Abdijsite Herkenrode Modemuseum Hasselt

Jenevermuseum
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Rust inademen

Hasselt heeft heel wat oases van rust: 

in het centrum, net daarbuiten én in de 

groene stadsrand. Huur een fiets of neem 

de bus en zoek deze stiltegebieden op. 

Ideaal om je stressniveau terug te dringen 

en weer wat extra energie bij te tanken.

In 1992 opende de Japanse Tuin de 

deuren. Hiermee haalde Hasselt als het 

ware een stukje van haar Japanse zus-

terstad Itami naar Limburg. Vandaag 

zijn de kerselaars groot, kleurt het mos 

de stenen en pronkt Hasselt met de 

grootste authentieke Japanse Tuin van 

Europa. Nergens in België vind je een 

plek waar de uitdrukking ‘zen worden’ 

zo tastbaar vorm krijgt.

Ooit was Abdijsite Herkenrode de rijkste 

vrouwenabdij van de Nederlanden en 

lag ze aan de basis van de groei en bloei 

van Hasselt. Vandaag zijn de gebouwen 

prachtig gerestaureerd. Het Belevings-

centrum dompelt je helemaal onder in 

de historiek van dit unieke domein.

Abdijsite Herkenrode is meer dan een 

monumentaal stuk erfgoed. De gebou-

wen liggen in een groene oase van 100 

hectare. Breng een bezoek aan de unie-

ke Kruiden- en Inspiratietuin. Dit heden-

daagse kruidenpark is 2 hectare groot en 

verzamelt meer dan 500 verschillende 

planten in een bijzondere architectuur. 

Je ontdekt boeiende kruidenweetjes en 

… komt heerlijk tot rust. 

Hotspots spotten

Een winkelsessie mag uiteraard niet ont-

breken. Alle grote winkelketens zijn aan-

wezig, maar nog leuker zijn de intieme 

boetiekjes. Leg jezelf in de watten en zie 

je aankopen als een souvenirtje.

Hasselt is niet groot. Alle leuke boetieks, 

concept stores en andere must-see 

adresjes liggen op wandelafstand. Toch 

is het handig om een route uit te stip-

pelen. De Smaakroute helpt je hierbij. 

De kaart staat bomvol leuke adresjes, 

overzichtelijk gelinkt aan een stadsplan. 

Bij elk adresje krijg je de nodige uitleg. 

Tips van insiders maken je ‘briefing’ 

compleet.

Van shoppen krijgt een mens honger en 

ook daarvoor ben je in Hasselt aan het 

juiste adres. 

Het is nooit lang zoeken naar een leuk 

plekje. Lokale speculaas of een lekker res-

taurant: aan jou de keuze. Ook aan hippe 

terrasjes geen gebrek. En als de weergo-

den even tegenwerken, kan je je opwar-

men in een van de gezellige cafeetjes.

Japanse Tuin

De Babbelfiets

Hasselt is niet reusachtig dus je kan je pri-

ma te voet verplaatsen. Hebben je benen 

nood aan rust, boek dan een rit met de 

Babbelfiets. De fietstaxi wordt bestuurd 

door een local die je langs de mooiste 

trekpleisters loodst.

Echt een aanrader om de stad op een ori-

ginele, comfortabele en ludieke manier 

te ontdekken! Elke donderdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag tussen 11 en 15 uur. 

Een ritje duurt ongeveer een klein half 

uurtje. www.babbelfiets.be

Kinderharten opvrolijken

Hasselt is een leuke stad voor kinderen. 

Of moeten we zeggen: een vetcoole stad? 

;-) Niet alleen omdat alles hier zo dicht 

bij elkaar ligt, wat – geef toe – handig is 

voor kindervoeten. Binnen of buiten, rain 

or shine, hier fonkelen kinderogen onop-

houdelijk.

De Knibbel Knabbel Tocht
Ziezo: je staat bij Toerisme Hasselt en 

hebt een lege picknickmand én een leuke 

zoektocht. Wat doe je? Juist. Je trekt door 

de stad, lost onderweg vragen op en ont-

dekt zo toffe adressen. Daar sprokkel je 

allerlei lekkernijen bij elkaar. Als je mand 

vol is, kies je je favoriete picknickplaats en 

… smullen maar!

Domein Kiewit
Spelen, wandelen, … in de natuur: bestaat 

er nog wat leukers? Domein Kiewit is een 

kinderparadijs. Ravotten kan op de speel-

weide, in het speelbos en de speelplek 

nabij taverne Koevert. De  boerderijdieren 

bezoeken is beestig plezant. In de bijen-

hal ruikt het naar honing. Voor speurders 

is er een geocachingroute. Of volg de 

gouden kasseien tijdens de familiespeur-

tocht ‘Het Mysterie van Kiewit’, en je komt 

op de mooiste plekjes van het domein.

Meer voor kids in Hasselt: 

www.visithasselt.be/nl/kinderen

Tentoonstellingen

MODEMUSEUM HASSELT

SMUK. 

Decoratie in de mode: een show-off

Stap in een interactieve wereld vol pracht 

en praal, tussen de historische én heden-

daagse versiertechnieken die de luxemo-

de zo typeren. Tot 8 maart 2020

JENEVERMUSEUM

Incidentally insights #3

Limburgs kunstenaar Patrick Ceyssens 

creëerde voor het Jenevermuseum een 

werk binnen de thematiek van Screen it!, 

de vijfde editie van de Stadstriënnale Has-

selt-Genk. Tot 3 mei 2020

JAPANSE TUIN

Seizoensopening

28 maart 2020 (10 tot 17 uur)

Evenementen 2020

29 maart

Koopzondag – lenteshoppen in de bin-

nenstad (winkels open van 13 tot 18 uur)

3 mei 

Koinobori (Kinderdag Japanse tuin)

31 mei

Sage van de Eenhoorn, middeleeuws 

familiespektakel op Abdijsite Herkenrode

5 juli

Koopzondag – solden 

(winkels open van 13 tot 18 uur)

4 oktober

Koopzondag – Herfstshoppen in de bin-

nenstad (winkels open van 13 tot 18 uur)

16 - 25 oktober  

Chrysantenfestival – Japanse tuin

17 & 18 oktober

De Hasseltse Jeneverfeesten (binnenstad)

20 november t/m 3 januari 2021

Winterland op het Kolonel Dusartplein

13 – 20 – 27 december

Koopzondag – Kerstshoppen in de bin-

nenstad (winkels open van 13 tot 18 uur)

Mode, shopping, musea, street art, lekkere 

restaurants, gezellige terrasjes en pleintjes: 

Hasselt heeft alles voor een leuke citytrip. 

Compact en tegelijk veelzijdig. Kom en beleef 

het allemaal. Tot binnenkort!

Toerisme Hasselt

Maastrichterstraat 59, BE - 3500 HASSELT

+32 11 23 95 40

toerisme@hasselt.be

www.visithasselt.be

www.facebook.com/visithasselt/

www.instagram.com/visithasselt/Shoppen in Hasselt
Knibbel Knabbel Tocht

Street Art ontdekken in Hasselt Gezellig terrassen in Hasselt
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food
#food

Zoveel lekkers in Heuvelland.. Genieten met  

hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten en  

typische streekgerechten. Van de biologische boer 

tot bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt u  

hier zeker terecht!

 

#food

BAKKERIJ VERMEEREN

Authentieke bakkerij annex mini- 
supermarkt, gevestigd in het voor-
malige gemeentehuis van Slenaken. 

De winkel is in de wijde omtrek vooral 

bekend om zijn Limburgse vlaaien. 

Naast heerlijk gebak en brood vind je 

er ook zelfgebakken peperkoek, vers 

gesneden vleeswaren, zuivelproducten, 

kruidenierswaren, streekproducten, 

leuke cadeautjes en zelfs (wandel)kaarten 

en tijdschriften. 

Een winkel zoals deze vind je 

bijna nergens meer.

Dorpsstraat 22 

6277 NE Slenaken

Tel. 043 - 457 3200

www.bakkerijvermeeren.nl

In Zuid-Limburg gaat het leven net iets trager. Genieten lijkt in 

de genen van de Limburgers te zitten. Wijnen uit eigen streek, 

beroemde vlaaien, bier uit “eigen” brouwerij…

Trek je wandelschoenen aan, loop de heuvels in en ontdek 

wat het heuvelland culinair te bieden heeft.

Workshop Limburgse vlaai bakken

Wat een uitkomst! Zo kunt u straks 

thuis uw visite verwennen met echte 

Limburgse vlaai. Tijdens de workshops 

vlaai bakken ga je, na een kleine inlei-

ding over de vlaai en haar oorsprong 

aan de slag met de bereiding van het 

eigen vlaai deeg van Kollenberger 

spelt. Na de rijstijd van het handmatig 

‘geknede’ deeg vorm je de vlaaien en 

vul je ze met fruitvulling uit de streek. 

Ook te reserveren voor individuele in-

schrijvingen.

 Adres: Brede Hoolstraat 12, 

6274 NG Reijmerstok

 

Ambachtelijke Limburgse stroop:

Hombourgeois zet sinds jaar en dag 

de familietraditie van het stroop stoken 

voort. Elk najaar is familie Eussen dag 

en nacht in de weer om de vers geoog-

ste appels en peren te verwerken tot 

stroop. Dit gebeurt op ambachtelijke 

wijze met een koperen ketel en houten 

pers. Deze stroop is niet te vergelijken 

met de stroop die in de supermarkt te 

krijgen is. Bij Hombourgeois organi-

seert men rondleidingen en proeverij-

en door de ambachtelijk stroopstokerij. 

Adres: Rue de Rémersdael 94, 

Hombourg, België

 

Tête de Veau

Een typisch Limburgs gerecht dat oma 

maakte tijdens feestdagen en fami-

liebijeenkomsten. Dit Limburgse ge-

recht vindt zijn oorsprong in Frankrijk. 

Het was van oorsprong eten voor de 

armelui. Tête de Veau is een stoofge-

SMAKELIJK ZUID-LIMBURG

recht van kalf in tomatensaus. Tête de 

Veau betekent letterlijk kalfskop. Vroe-

ger werd dan ook de hele kop van een 

kalf hiervoor gebruikt. Tegenwoordig is 

het gebruikelijker om de kalfstong en 

wang te gebruiken. Loop eens binnen 

bij Nuijts, dé culinaire verswinkel van 

Noorbeek. Met een beetje geluk komt 

de geur van vers bereide Tête de Veau 

je tegemoet. 

Adres: Onderstestraat 11, 

6255 ND Noorbeek

Zuivelboerderij Mergelland       

Unieke zuivel- en kaasboerderij in 

Zuid-Limburg in het hartje van Reijmer-

stok. Het is een melkveebedrijf met een 

eigen ambachtelijke zuivelverwerking. 

Zuivelproducten gemaakt van natuurlij-

ke grondstoffen uit het Mergelland vind 

je alleen op deze boerderij. Aan diversi-

teit is geen gebrek, in de boerderijwinkel 

is er boerenkaas van jong tot oud te koop 

en een tal aan kruidenkazen. Verder 

hebben ze ook karnemelk, diverse soor-

ten vla, halfvolle naturel yoghurt en met 

diverse vruchtensmaken, rijstepap en 

echte Limburgse flötkiës. Verder zijn er 

tal van andere streekproducten te koop.

 

De openingstijden zijn:

• Dinsdag: 14.00 – 18.00 uur

• Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur

 

Reijmerstokkerdorpsstraat 60, 

6274NM Reijmerstok

 

Mergellandse rijstepap en andere zui-

velproducten zijn tevens verkrijgbaar 

bij Bakkerij Vermeeren in Slenaken
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20 t/m 25 februari
Carnaval - Limburg
www.optochtenkalender.nl/ nederland/ 

limburg

14 t/m 22 maart
TEFAF 
Maastricht

15 maart
Rabobank heuvelland 
marathon - www.bearsports.nl

17 + 18 april
Amstel Gold Race - Valkenburg

26 april
Kunstroute rondje watertoren
Rondjewatertoren.nl

 

lijstje!Evenementen Heuvelland

1 juni 2e Pinksterdag 
De Poorten van Reijmerstok
Reijmerstok 

2 t/m 5 juni
Heuvelland fiets4daagse
www.heuvellandfiets4daagse

2-5 juli, 9-12 juli, 17-19 juli 
Andre Rieu - Vrijthof Maastricht

5 juli
Üllemarkt in Vaals
www.vaals.nl/inwoners/ 
evenementenkalender

13 t/m 23 augustus
Orlando festival
Kerkrade

  

21 t/m 30 augustus
Cultura Nova - Heerlen

27 t/m 30 augustus
Preuvenemint Maastricht
www.preuvenemint.nl

19 & 20 september
Mergelheuvelland 2-daagse
www.mh2d.nl 

oktober
Beleefweekend, 
Kerkdorpje Vijlen
www.beleefweekend.nl

Kijk voor de actuele evenementen-

kalender op www.visitzuidlimburg.nl

De favoriete plekjes van ons team

Op een steenworp afstand van ons park ligt de enige  

Amerikaanse begraafplaats in Nederland. Van de ruim 8000 

begraven militairen is het merendeel gesneuveld tijdens de 

bevrijding van Zuidoost-Nederland in WO II. Vanaf ons park  

is de begraafplaats zichtbaar door een dertig meter hoge 

toren. Als je hier rondloopt realiseer je je meer dan eens, wat 

vrijheid betekent.

Ramon - Parkmanager

Het Sprookjesbos in Valkenburg is genieten voor onze kleinste 

gasten! In het bos wonen Hans & Grietje, Roodkapje, Sneeuw-

witje en nog veel meer sprookjesachtige vrienden. Nog niet 

moe? Dan kunnen de kids nog even naar hartenlust spelen in 

de gratis speeltuin bij kasteel Oost, terwijl pappa en mamma 

genieten van een heerlijke cappuccino op het terras. 

Tiny - Medewerker Receptie

Als liefhebber van bier, raad ik u dit “pareltje” in een zeer 

mooie omgeving van harte aan: de Abdij van Val-Dieu. Be-

halve een rondleiding door de abdij, is ook een bezoek aan de 

bierbrouwerij zeker de moeite waard. Geniet van een bierproe-

verijtje met lekkere kaasjes. De door u geproefde biertjes van 

Val-Dieu zijn ook verkrijgbaar in de minishop van ons park. 

Kevin - Medewerker Technische Dienst

De enige manier om Maastricht écht te ontdekken is door een 

stadswandeling te maken met een lokale gids. Elke maandag, 

dinsdag en woensdag (11.30 uur), neemt een echte Maas-

trichtenaar je mee naar de mooiste plekjes van Maastricht. 

Laat je meevoeren door de persoonlijke verhalen van een local 

die het heden en verleden tot leven wekt.

Jacqueline - Medewerker Receptie

De medewerkers van Landal De Waufsberg 
zetten zich iedere dag van het jaar in om de  
gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 
Graag delen ze hun ultieme tips met de gasten, 
om ze het echte Zuid-Limburg te laten beleven. 
Zo komt u niet alleen op de plekken die eigenlijk 
iedereen al kent, maar ook op plekken die u 
niet zo snel zou bezoeken.

Rob

Jacqueline

Anja

Ramon

Nicole

Kevin

Tiny

Beleef Aken met de “Hop on Hop off” city tour Aachen.  

De circa 2 uur durende stadsrondrit gaat vanuit Vaals of het 

Drielandenpunt door en rondom het centrum van Aken. U kunt 

de gehele stadsrondrit meerijden of uitstappen bij een van de 

bushalteplaatsen om de bezienswaardigheden zoals de Dom, 

het stadhuis van Aken of de Elisenbrunnen te bezichtigen.  

Vervolgens kunt u weer instappen om de tour te vervolgen. 

Geen gedoe dus met milieustickers of parkeren.

Nicole - Medewerker Receptie

Gelegen op 20 km afstand vanaf ons park is de Blegny- 

mijn zeker een bezoekje waard.  De Blegny-mijn is één van  

de vier authentieke kolenmijnen van Europa waar de 

ondergrondse galerijen via de oorspronkelijke schacht nog 

toegankelijk zijn voor bezoekers. Gelegen op 30 m en 60 m 

diepte krijg je de mogelijkheid de mysterieuze wereld van de 

koempels te verkennen.

Anja - Objectleider CSU

Mijn woonplaats Vijlen is het hoogstgelegen dorpje van  

Nederland. De heuvels rondom Vijlen zijn de hoogste van  

het hele heuvelland. Vijlen staat garant voor genieten.  

Ontdek de speciaal bieren, lokale wijnen en streekgerechten 

tijdens de culinaire wandeling. Deze wandeling is 12 km lang 

en starten kan dagelijks tussen 10.00 uur en 13.00 uur bij 

Hotel-Restaurant Vijlerhof.

Rob - Gastheer Gasterij Henry VIII

33



3534

#food

AspergesASPERGE TIJD!

De bovengrondse plant, met stokkige 

stammen en zijtakken, sterft af in de 

herfst, maar de ondergrondse delen over-

winteren en vormen in de lente nieuwe 

uitlopers. De jonge stengels die uit de as-

pergeplant omhoogschieten worden als 

ze nog onder de grond zijn afgesneden en 

als witte asperges verkocht. Zodra de sten-

gels boven de grond komen verkleuren ze 

onder invloed van de zon, eerst naar paars 

en kort daarna naar groen. De witte, paar-

se en de groene asperge is dus dezelfde 

plant!

Voor de witte asperges wordt de grond 

rond de plant ongeveer een halve meter 

opgehoogd, zodat de scheut zijn weg om-

hoog naar het licht zoekt en geoogst kan 

worden voor hij het oppervlak heeft kun-

nen bereiken.

Aspergevelden worden vaak overdekt met 

plastic. Dit heeft een tweeledig doel. Ener-

zijds om de grond te verwarmen, zodat 

de plant sneller groeit en meer opbrengst 

levert. Anderzijds om te voorkomen dat 

de Limburgse löss niet nat wordt zodat er 

eenvoudiger gestoken kan worden. Hoe 

dit aspergesteken gebeurt, kunt u zien tij-

dens de rondleidingen.

Asperges zijn een gezonde delicatesse die 

voor 94% uit water bestaat en goede ei-

witten, broodnodige ruwe vezelstoffen en 

belangrijke mineralen bevat. Groene as-

perges bevatten tweemaal zoveel vitamine 

C dan witte asperges en zeer veel vitami-

ne A. In asperges zitten weinig calorieën: 

slechts 21 Kcal. per 100 gr.  

Asperges zijn een typisch seizoensproduct. Ze worden – afhankelijk 

van de weers om standigheden – geoogst van eind april/ begin mei  

tot Sint Jan (24 juni). De asperge behoort tot de lelieachtigen.  

Het is een meerjarige plant die tien tot twaalf jaar achtereen op  

hetzelfde veld wordt geteeld. 

Recept

• Schil de asperges rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder de houtachtige onderkant. 

Breng water aan de kook in een ruime pan en voeg een klontje boter en wat zout toe. Voeg de asperges toe als het water kookt. 

Breng het water opnieuw aan de kook, draai het vuur laag en dek de asperges af met een vel wit keukenpapier. Kook de asperges 

10 min. en laat de asperges nog 10 min. in het hete kookvocht rusten. Schep de asperges met een grote schuimspaan uit de pan.

• Kook ondertussen in 8 min. de aardappelen gaar en de helft van de eieren hard. Splits ondertussen de rest van de eieren  

(eiwit wordt niet gebruikt). Klop de eidooiers goed los en klop de azijn en wijn erdoor. Smelt de rest van de boter.

• Zet een lage, brede pan op een laag vuur en klop het eimengsel op tot een saus. Haal de pan van het vuur en breng op smaak met 

zout. Schenk al kloppend beetje bij beetje de gesmolten boter erbij, tot er een luchtige en gebonden saus ontstaat.

• Leg op ieder bord 6 asperges. Leg er een plak ham over en leg er 2 halve eitjes en 2 halve aardappelen naast.  

Schenk er wat lauwwarme hollandaisesaus over. Serveer direct.

Variatietip
De volgende dag... aspergesoep! Bak de bewaarde onderkantjes van de asperges aan in flink wat boter. Doe er al roerend wat bloem 

bij. Schenk er beetje bij beetje het achtergehouden kookvocht bij, terwijl je goed blijft roeren. Breng op smaak met peper en zout en 

maak af met een scheutje room.

Booodschappenlijstje

1.5 kg. Verse witte asperges, 

120 gram ongezouten roomboter, 

4 vastkokende aardappelen, 

8 middelgrote eieren, 

16 ml. balsamicoazijn, 

150 ml witte wijn,

4 plakken achterham

In hartje Roermond. Een 3-gangen 

menu voor maar €23 en iedere  

maandag en donderdag onbeperkt 

spareribs in een sfeervolle zaak. 

BERELEKKER!

Genieten van meer dan 50 schnitzel-

varianten bij Schnitzelparadies. 

Voor jong en oud, voor grote honger  

of gewoon een hapje eten. 

AUF WIEDERSCHNITZEL! 

T. 0475-744312

www.beren.nl

roermondrestaurant@beren.nl

www.schnitzelparadies.nl

Roermond-Maastricht-Venlo

SCHNITZELPARADIES 

RESTAURANT
DE BEREN ROERMONDDE LEKKERSTE KERSTMARKTEN

 

Kerstmarkten in Valkenburg
Kerstmarkt Valkenburg bezoeken is een 

unieke ervaring, want nergens anders vind 

je overdekte kerstmarkten in een grot. Val-

kenburg telt niet één kerstgrot, er zijn er 

maar liefst vier. Je doet er dan goed aan te 

kiezen voor een combiticket. Of wat dacht 

je van het hart van Kerststad Valkenburg: 

het sfeervolle Santa’s Village. 

WinterTijd in Heerlen
Massaal trekken mensen van heinde en 

verre naar Heerlen, want daar wordt flink 

uitgepakt om de perfecte kerstsfeer neer 

te zetten. WinterTijd, zo heet het festijn. Er 

een schaatsbaan, een ijsglijbaan, schom-

mels, kampvuurtjes, een glazen winter-

café om biertjes en glühwein te drinken… 

gezelliger kan bijna niet.

Magisch Maastricht
Een bezoekje aan kerstmarkt Maastricht 

is een magische beleving. Uiteraard vind 

je er ontelbare kraampjes met prachti-

ge kerstwaren en wordt ook de innerlijke 

mens niet vergeten. Hallo Limburgse lek-

kernijen en gezelligheid! Met het betove-

rende uitzicht op het Vrijthof vanuit het 

reuzenrad het kerstgevoel compleet.

Kerstwereld Rolduc Kerkrade
De 900-jaar oude abdij in Kerkrade is al-

tijd al een bezoekje waard, maar de laatste 

twee weekenden voor Kerst mag je de fes-

tiviteiten in en rond de oude koorgangen 

al helemaal niet missen. Centraal staat 

een stijlvolle kerstmarkt met veel hand-

werk, kunst en huisgemaakte lekkernijen 

om mee te nemen of om direct van te 

snoepen. 

Beleef Kerstival Kerkrade
Na het succes van vorig jaar wordt ook 

dit jaar weer het Beleef Kerstival Kerkrade 

georganiseerd. In het centrum van Kerkra-

de wordt een heuse kerstsfeer gecreëerd. 

nostalgische carrousel uit Kerkrade 

STEDEN OMGETOVERD... 

Kerstmarkt Aken
Net over de grens in Duitsland vind je van-

af half november rondom het stadhuis de 

sfeervolle kerstmarkt van Aken. Het is altijd 

gezellig druk rondom de mooi verlichte  

kerststalletjes met leuke spulletjes voor in 

huis. Geniet van de heerlijke geuren van 

typisch Duitse currywurst, ‘reibekuchen’ en 

kruidige Glühwein. 

Village de Noël in Luik
Wist je dat de kerstmarkt/het kerstdorp van 

Luik de oudste én grootste kerstmarkt van 

heel België is. Deze kerstmarkt bij onze 

zuiderburen telt maar liefst 200 kraampjes 

waar je alles kan kopen wat met kerst te 

maken heeft. Wat de kerstmarkt van Luik 

anders maakt dan andere kerstmarkten is 

dat er een waar kerstdorp wordt nagemaakt.

Wèntjerdruim Sittard
Tijdens de kortste en donkerste dagen van 

het jaar wordt de binnenstad van Sittard 

wederom omgetoverd tot een winterse 

droomwereld. Sittard staat bekend om haar 

prachtige historische binnenstad. Overal 

vind je unieke winkels waar je langs kunt 

struinen en in een knusse wintersfeer op 

zoek kunt naar de beste cadeaus voor on-

der de kerstboom.

Winterland Hasselt
Het Kolonel Dusartplein wordt ook dit jaar 

weer omgetoverd tot Winterland Hasselt! 

Je geniet volop van winterse gezelligheid: 

de overdekte ijspiste, het Grand Café, de 

spiegeltent, talrijke kraampjes en attracties, 

goed voor 12.000 vierkante meter winter-

pret. De blikvanger is het reuzenrad dat per 

rit 144 mensen een uniek uitzicht biedt op 

de Hasseltse binnenstad en omgeving.

Kleinschalige kerstevents
Verkies je het kleinschalige boven de druk-

te? Ook dan valt er genoeg te beleven in 

Zuid-Limburg.

Kijk op www.visitzuidlimburg.nl voor ver-

dere  informatie en alle kerstactiviteiten. .

Bron: www.visitzuidlimburg.nl

lijstje!
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Waarschijnlijk bent u bij onze receptie 

reeds getrakteerd op een écht Limburgs 

appeltje, vers geplukt in de aan ons 

park grenzende boomgaard. Het om de 

hoek gelegen fruitbedrijf Notermans 

levert niet alleen onze appeltjes, maar 

ook hun jam en stroop zijn in de mini-

shop te koop. In de bij het fruitbedrijf  

horende winkel “de Oogstschuur”, 

treft u niet alleen het eigen fruit aan, 

maar ook een delicate seizoens-

sortering aan Limburgse streekproducten 

en groente en fruit van over de grenzen: 

banaan, kiwi, sinaasappel etc. Wim 

Notermans leidt u graag rond door een 

modern maar ambachtelijk fruitbedrijf. 

Uiteraard wordt het hele proces, van 

bloesem tot oogst, uitgelegd. En waar 

mogelijk kunt u zelf enkele hande-

lingen verrichten, zodat u zich voor 

even fruitteler kunt voelen. Voor meer 

info kunt u terecht bij onze receptie.

Hoogcruts 5 - 6255 NS Noorbeek 

Limburg op z’n lekkerst! 

Bij bakkerij Vermeeren kunt u terecht 

voor de beste Limburgse vlaai uit de regio. 

En wist u dat knapkoek wordt gemaakt 

van het overgebleven vlaaiendeeg? 

De vlaaien van Vermeeren kunt u 

bestellen bij onze receptie of zelf 

afhalen in Slenaken. 

Dorpsstraat 22 

6277 NE Slenaken

Dit zoete, bloemige en fruitige biertje 

is speciaal gebrouwen voor  

Hoogcruts. Nieuwsgierig? Dit Limburgse 

biertje (en vele andere regionale bieren) 

is te koop in onze minishop. 

Leuk om als souvenirtje mee naar  

huis te nemen of om cadeau te geven.

Limburgse vlaai

Crutske Blond

Limburgse wijnen

Bij de Zeute Aardbei draait alles 

om aardbeien. Aardbeiensecco, aard-

beiensap, “verdronken aardbeitjes”, 

aardbeiendressing en nog veel meer 

wordt hier gemaakt van de beste 

aardbeien van het Limburgse land. 

Behalve een winkeltje, kunt u hier ook 

terecht voor een heerlijke lunch of 

hightea. Enkele producten van de Zeute 

Aardbei verkopen wij in onze minishop. 

Provincialeweg 5-A 

6255 NV Noorbeek

Limburgse aardbeien

Limburgse appeltjes

Wijngaard St. Martinus is een 

innovatief wijnbedrijf dat duurzaam-

heid hoog in het vaandel heeft staan. 

De wijngaard bestaat al sinds 1988  

en was de eerste die rode wijnen 

maakte in Nederland. Van april tot en 

met oktober kan je iedere woensdag, 

vrijdag en zaterdag aansluiten bij  

onze rondleidingen om 14.00 uur.

Rott 21a - 6294 NL Vijlen

Welkom bij 
Kleijnen

in Gulpen en Margraten
Alles in huis voor een geslaagde barbecue of gourmet!

Dé vleesspecialist 
van Gulpen e.o.

Het lekkerste brood 
van Nederland

Wijn uit alle 
windstreken

Groente en fruit altijd 
met versgarantie

Kleijnen Gulpen�/�Passage 1 // Gulpen 
Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00 

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-14.00

Kleijnen Margraten�/�Amerikaplein 2 // Margraten

plus.nl
2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

Tegen inlevering van deze 
waardebon ontvangt u 
4 PLUS Appelfl appen

Max. 1 bon per klant. 
Deze bon is alleen inwiselbaar 
bij PLUS Kleijnen Gulpen of Margraten. 
Geldig t/m zondag 28 februari 2021.
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Tegen inlevering 
van deze waardebon 
ontvangt u voor 
€ 1,49 een literfl es 
PLUS Vers geperst
sinaasappelsap

Max. 1 bon per klant. 
Deze bon is alleen inwiselbaar bij PLUS 
Kleijnen Gulpen of Margraten. 
Geldig t/m zondag 28 februari 2021.
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2.99

Per fl es

1.49
GRATISGRATIS
Bij besteding van 

€10.- aan boodschappen

Dé vleesspecialist 
van het zuiden

Het lekkerste brood 
van Nederland

Wijn uit alle 
windstreken

Groente en fruit altijd 
met versgarantie

Proef 
  de streek

Voor authentiek bereid Limburgs  

zuurvlees kunt u terecht bij  

Gasterij Henry VIII. Een sfeervolle, 

knusse zaak met groot terras en  

zuidelijke gastvrijheid.

Hoogcruts 14b

6255 NS Noorbeek (Parkrestaurant)

Limburgs zuurvlees
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Er op uit!

COLUMBUS
EARTH CENTER

Kasteel Hoensbroek

Sprookjesbos

Glowgolf kerkrade

Pretpark de Valkenier Shimano 
Experience Center   

Continium 
Discovery Center   

Columbus Earth Center     

Een van de mooiste, best bewaarde  

en best toegankelijke kastelen van 

Europa! Een bezoek is voor jong en  

oud een heuse belevenis.

Klinkertstraat 118

6433 PB Hoensbroek

T. 045 522 7272

www.kasteelhoensbroek.nl

Ontdek de leukste sprookjes &  
speel tuinen in het Sprookjesbos.  
Maak kennis met Doornroosje, 
Sneeuwwitje & de draken in de Groeve.

Sibbergrubbe 2a, 6301 AA Valkenburg
T. 043 601 2985
www.sprookjesbos.nl

Wie kent het oer Hollandse spelletje 
midgetgolf niet?
Bij GlowGolf krijgt dit spelletje een  
heel nieuwe spectaculaire dimensie.

Roda J.C. Ring 2F, 6466 NH Kerkrade
T. 045 740 0010
www.glowgolf.nl/kerkrade

Museum vaals
Tentoonstellingen in een monumen tale 
kloosterkapel met gebrandschilderde 
ramen, wand- en plafond schilderingen 
en een unieke verzame ling van ruim 
200 heiligenbeelden.
Eschberg 7, 6291 NK Vaals
T. 043 306 0080

www.museumvaals.nl

Pretpark de Valkenier is het  
voordeligste familiepark van  
Nederland en Europa!

Koningswinkelstraat 53 
6301 WH Valkenburg 
T. 043 601 2289
www.pretpark-de-valkenier.nl

Shimano Fiets & Vis experience; 
Geniet van alles wat de mooie natuur 

van Zuid-Limburg te bieden heeft. 

De leeuwhof 2, 6301 KZ Valkenburg 
T. 043 744 0171 
www.shimano-ec.com

Een dag vol spannende ontdek-
kingen! Kom naar Continium  
discovery center. Kom naar Conti-
nium en vind zelf uit hoe de wereld 
werkt. Techniek. Wetenschap

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade
T. 045 567 0809, www.continium.nl

Een “buitenaardse” beleving,  

wereldwijd uniek, die je moet er-

váren! Columbus earth center neemt 

je mee op spectaculaire reizen naar 

onontdekte oorden. Bekijk de wereld 

als nooit tevoren! Museumplein 2,

6461 MA Kerkrade, T. 045 567 6020

www.columbusearththeater.nl
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GaiaZOO
Een bezoek aan GaiaZOO is een  

com plete wereldreis in één dag!  

De afgelopen jaren meerdere keren 

door de ANWB tot ‘Leukste uitje van 

Nederland’ verkozen!

Gaiaboulevard 1, 6468 PH Kerkrade
T. 045-5676070 | www.GaiaZOO.nl



Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Gaiaboulevard 1  Kerkrade

NEDERLANDS MOOISTE ZOO
DER SCHÖNSTE ZOO DER NIEDERLANDE
MOST BEAUTIFUL ZOO IN THE NETHERLANDS

Volg ons via:

IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

GaiaZOO TICKETS
MET KORTING! 

Meer informatie bij de receptie

GaiaZOO adv Landal A4 NL 1119 v3.indd   1 21-11-19 - wk 47   16:17


