Adres
GaiaZOO
Kerkrade,
Dentgenbachweg
105
50.86877, 6.04685

Vrijthof Maastricht
50.84339, 5.69736

Hertog Jan Brouwerij
Arcen, Kruisweg 44,
51.48607, 6.17337

Wereldtuinen
Mondo Verde
Groene Wereld
(Einsteinstraat) 10,
6372 PW, Landgraaf
50.88961, 6.03052

Omschrijving
vanaf € 13,50 p.p.
GaiaZOO biedt een adembenemende
wereld van dier en natuur. De ZuidLimburgse dierentuin werd vanwege
een nieuw en uniek dierentuinconcept
door het publiek reeds vier keer
gekozen tot ‘Mooiste Dierentuin van de
Benelux’ en is in 2013 gekroond tot
ANWB's 'Leukste Uitje van Nederland'.
In GaiaZOO reis je in één dag over de
hele wereld en ontmoet je vele
bijzondere en unieke diersoorten.
GaiaZOO biedt een onvergetelijk dagje
uit voor groot én klein.
In Maastricht hangt een geweldige
sfeer. Je kunt er bourgondisch
genieten, mooie stadswandeling maken
en heerlijk cultuur snuiven.
Maastricht: zeer zeker een aanrader

Het is weer lente. Hertog Jan Lentebock
is vanaf 21 maart verkrijgbaar in sixpack
bij je supermarkt en natuurlijk van de
tap. Proef 'm thuis, in het café of onder
een warm voorjaarszonnetje op het
terras. De lente is natuurlijk een
prachtig moment voor een bezoekje
aan onze brouwerij in Arcen. We
verwelkomen je graag!
Elke dag open vanaf 10.00 uur.
Entree volwassenen € 16,50
De tropen is leuk van opzet maar wat
meer variatie in planten lijkt mij wat
interessanter. Het park is leuk opgezet,
met de dieren en vooral de tuinen
buiten.

Plaatje

Kasteeltuinen Arcen
Lingsforterweg 26,
5944 BE, Arcen
51.47204, 6.18634

Kuuroord
Thermaalbad Arcen
Klein Vink 11,
5944 EX, Arcen
51.49623, 6.18355

Kasteel Hoensbroek
Klinkertstraat 118,
6433 PB,
Hoensbroek
50.91823, 5.91661

Gemeentegrot
Valkenburg Cauberg
4, 6301 BT,
Valkenburg (aan de
Geul)
50.86112, 5.82279

Abdijkerk Thorn
Wijngaard 1,
6017 AG, Thorn
51.16152, 5.84657

Nationaal Park De

Volwassenen € 15,00
Wanneer u vanuit het romantische
Rosarium uw ontdekkingsreis door
Kasteeltuinen Arcen voortzet, komt u
door de Hosta-Varentuin terecht in de
uitgestrekte water- en beeldentuin. In
deze prachtige tuin komt u volledig tot
rust.
Entree Thermaalbad 4 uur € 17,30
Lekker tot rust komen en ontspannen!
Dat is goed voor lichaam en geest. Als u
wilt ontdekken hoe goed dat kan
voelen, komt u dan naar Thermaalbad
Arcen in het bosrijke Noord-Limburgse
land. In die oase van rust vindt u alles
voor een optimale gezondheid.
Entree € 8,25
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is
een van de grootste en mooiste
kastelen van het land. Dit enorme slot
is een kasteelmuseum. U dwaalt er
door meer dan veertig (!)
kasteelvertrekken. Voor jong en oud,
met of zonder kinderen is in dit kasteel
van alles te beleven!
Volwassenen € 6,00
U kunt de fascinerende gemeentegrot
op diverse manieren ontdekken. Eén
daarvan is te voet. Onder begeleiding
van een enthousiaste gids wordt u
rondgeleid door de onderaardse
gangen van de gemeentegrot. In het
licht van de gids zijn olielamp worden
verschillende bezienswaardigheden
bekeken en op hartstochtelijke wijze
toegelicht. Het bezoek te voet duurt
ongeveer 1 uur.
Volwassenen € 9,50 Ruine en
fluweelgrot
Middelpunt van het historische witte
stadje Thorn.
De abdijkerk
Wie dit gebouw binnenkomt wordt
getroffen door het sierlijke en
vriendelijke interieur, zeker op
momenten dat de zon aan de zuidkant
binnenvalt en het spel van licht en
schaduw versterkt.
De Groote Peel is een van de weinig

Groote Peel / Mijl op
zeven
Moostdijk 15, 6035
RB, Ospel
51.32610, 5.80076

Leumolen of St.
Ursulamolen
Leumolen 3,
6083 BL, Nunhem
51.25093, 5.94926

Openluchtmuseum
Eynderhoof
Mildersplaat 1,
6034 PL, Nederweert
51.27663, 5.77734

Golfodome
Rijksweg 1,
5953 AA, Reuver
51.25227, 6.06000

restanten die over zijn van het
onafzienbare hoogveenmoeras dat ooit
de grens tussen Brabant en Limburg
vormde. Nu is het een natuurgebied
van internationale klasse, vooral
vermaard om zijn vogelrijkdom. Weids
en waterrijk herinnert het landschap
aan vroeger. Destijds was het een plek
om te mijden, nu wandelt men er naar
hartenlust! Overal zijn sporen van het
verleden te vinden, toen noeste
werkers de turf, 'het zwarte goud van
de Peel', uitgroeven.
1e en 3e zaterdag: 10.00 - 14.00 uur
Watermolens in Nederland
Op de bovenverdieping van de
Leumolen staan in een kleine expositie
de waterradmolens van Nederland
centraal.

Het museum omvat historische
gebouwen die uit de omgeving
afkomstig zijn. De zagerij werd
geplaatst in 1990, de museumschuur in
1992, de smederij in 1994 en het
bakhuis in 1995. Ook zijn er
werkplaatsen gebouwd voor
mandvlechters, schoenmakers en
pottenbakkers. Er is een oude
kasseienweg aangelegd over het
museumterrein en er zijn hagen en
fruitbomen geplant, parkeerplaatsen
gerealiseerd en de heemtuin is vergroot
met akkertjes en tuinen.
Golfen bij Golfodome is een leuke
kennismaking met de golfsport, vanaf
12 jaar. U kunt direct de 18 holes
golfbaan op.
Maandag gesloten. 077-476 22 33
Voor één ronde, 18 holes betaalt u €
15,-- per persoon.

Brouwerij Brand
Ontvangen met vlaai en koffie door
Brouwerijstraat 2-10, twee uiterst vriendelijke Limburgse
6321 AG, Wijlre
dames. Vol enthousiasme werden we
ingeleid in de kunst der bier en
50.83069, 5.89406
brouwerijen. Een 1.5 uur durende
rondleiding gaf ons inzicht in het proces
van bierbrouwen, de geschiedenis van
brand en de industrie in Nederland. Tot
slot een half uur de gelegenheid om
allerlei soorten brand bier te proeven.
Odapark
dinsdag t/m zondag van 11.00 uur tot
Merseloseweg 117,
17.00 uur. De toegang tot Odapark,
5801 CC, Venray
zowel Beeldenbos als Odapaviljoen, is
gratis, we stellen een vrijwillige bijdrage
51.52638, 5.96571
zeer op prijs.

