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Kasteeltuin Oud-Valkenburg
Oud Valkenburg 1, Schin op Geul

043- 4592684 / ivn.nl/afdeling/valkenburg 

Kasteeltuin Oud Valkenburg bij kasteel Schaloen is 

een tuin vol verrassingen. Landbouwgewassen uit ver-

vlogen tijden, een ouderwetse moestuin met vergeten 

groeten, kruidentuin, imkerij, waterpoel en de oude 

watermolen. Bezoek voor actualiteiten onze facebook-

pagina IVN Kasteeltuin Valkenburg aan de Geul.

Natuurmonumenten 
in Zuid-Limburg
Beheerkantoor Zuid-Limburg 045- 5212522

www.natuurmonumenten.nl

Boswachters Anke en José heten iedereen van 

harte welkom in de mooiste gebieden van 

Natuurmonumenten in Zuid-Limburg. Ontdek 

deze gebieden via een van de uitgezette 

wandelroutes. Of ga met de boswachter op 

pad tijdens een van de vele activiteiten. 

Kijk voor meer informatie, de routes en 

activiteiten op www.natuurmonumenten.nl

/zuidlimburg, like de facebookpagina’s van 

deze gebieden of volg de boswachters op 

twitter: @AnkeBrouns of @JoseHermens. 

Samen met Visit Zuid-Limburg vloggen ze 

ook over de natuur!

Tips van de boswachters!

♥ Brunssummerheide

 Schaapskooiweg 99, Heerlen

♥ Sint-Pietersberg en Groeve, het Fort aan 

 de Luikerweg 80, Maastricht

♥ Geuldal en De Volmolen, Plaatweg 1, Epen

♥ Schinveldse Bossen

 Leiffenderhofweg 3, Schinveld

♥ Geleenbeekdal

 Biesenweg 1, Geleen

Download de route-app 
van Natuurmonumenten 
Voor de mooiste uitgestippelde routes 

en ontvang onderweg de leukste 

weetjes van de boswachter. 
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Resort Mooi Bemelen
Gasthuis 3, Bemelen

043-4071321 / www.resortmooibemelen.nl

Ervaar een heerlijk verblijf bij Resort Mooi 

Bemelen, vlakbij natuurreservaat de Beme-

lerberg en groeve 't Rooth. De omgeving is 

volop bezaaid met fiets- en wandelroutes. 

Cultuur snuiven kunt u naar hartenlust in het 

nabijgelegen Maastricht en Valkenburg. De 

kids vermaken zich in het buitenzwembad en 

de speeltuin.

Kasteel Doenrade
Limpensweg 20, Doenrade

046-4424141 / www.kasteeldoenrade.nl  

Verscholen tussen de Limburgse bossen en 

landerijen ligt Kasteel Doenrade. Het 12e 

eeuwse kasteel biedt een unieke uitvalsbasis 

voor zowel toeristen als locals. Wees van harte 

welkom in ons vernieuwde restaurant of op 

ons ruime terras en geniet van een goede 

lunch, kop koffie met vlaai of een culinair 

diner.

Herberg De Zwarte 
Ruiter
Markt 4, Gulpen / 043-4504635 

www.dezwarteruiter.com

Een begrip in het Limburgse Heuvelland: 

Thuis voor dorpsbewoners, wandelaars, 

fietsers en toeristen. Kom ook genieten van 

die goede sfeer en de heerlijke bieren en 

streekgerechten. Open: dagelijks vanaf 10.00 

uur m.u.v. dinsdag (rustdag). Keuken open: 

vanaf 11.30 tot 21.00 uur.

Hotel Heerlen 
& Kasteel Terworm
Terworm 10, Heerlen / 045-5601800

www.hotelheerlen.nl / www.terworm.nl 

Eerlijk, gezond en lekker eten bij Valk Exclu-

sief op of nabij Landgoed Terworm. Bij Hotel 

Heerlen vindt u verschillende mogelijkheden 

om in een ontspannen sfeer te dineren, te 

brunchen of deel te nemen aan live-cooking. 

Geniet bij Kasteel TerWorm in een sfeervolle 

ambiance van de beste streek- en seizoen-

sproducten en begeleidende wijnen.

Bourgondisch genieten
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Standaard plaatsing is staand (portrait).
Eventuele liggende plaatsing (landscape) 
wordt in de vormgeving bepaald.

Keuze aangeven is niet mogelijk. 

Oorlogsmuseum 
Eyewitness
Maastrichterlaan 45, Beek 

046-4370769 / www.eyewitnesswo2.nl

Oorlogsmuseum Eyewitness, hét Tweede 

Wereldoorlog-museum van Limburg! 

De unieke en originele collectie wordt door

levensechte museummannequins zeer 

realistisch tentoongesteld. Aan de hand van 

de Duitse parachutist August Segel wordt u 

meegenomen langs de belangrijkste fronten. 

Tip: download onze museumapp! 

De Vondst
Centrum voor Archeologie Limburg 

Raadhuisplein 20, Heerlen / 045-5605002   

info@devondst.nl / www.devondst.nl

De Vondst is dé plek voor iedereen die 

nieuwsgierig is naar archeologie! Je ontdekt 

hier wat er gebeurt voordat een archeo-

logische vondst in de museumvitrine belandt. 

Op woensdagmiddag sorteer en ontdek je 

echte vondsten uit Limburg. Of beleef wat een 

échte archeoloog/restaurator doet en sluit 

aan bij een rondleiding!

Continium
Museumplein 2, Kerkrade

045-5670809 / info@continium.nl

www.continium.nl

Hét museum voor wetenschap, techniek én 

onze wereld! Wat betekenen wetenschap en 

techniek voor ons dagelijks leven? Hoe gaan 

we om met de aarde? Met de talloze doe- en 

ontdekstations onderzoek je het zelf. Waan 

je een astronaut in de beleving “Earth” en 

ontdek Limburgs industriële geschiedenis in 

de prachtige collectie.

Musea . Galeriën . Ateliers

Van inspirerende evenementen 
en bijzondere tentoonstellingen 
tot boeiende musea. In cultureel 
Zuid-Limburg is altijd iets te 
beleven. Laat je inspireren in de 
galerieën en ateliers die verscholen 
liggen door heel het Heuvelland 
en daarbuiten. Laat jezelf van je 
creatieve kant zien tijdens een 
van de vele kunstzinnige 
workshops. 

Het hele jaar door kun je cultuur 
snuiven in de diverse musea of geniet 
je van een avondje op de rode pluche 
in een van onze theaters.

Musea,
galerieën
& ateliers

Kom je ook  
cultuursnuiven?  

visitzuidlimburg.nl/
musea-kunst

Museum Hedendaagse 
Kunst De Domijnen
Ligne 5, Sittard / 088-5995544

www.dedomijnen.nl/tentoonstellingen

De focus van dit museum ligt op de (inter)

nationale avant-garde die maatschappelijk 

relevante onderwerpen op een kritische of 

reflecterende wijze laat zien. Nieuwsgierig-

heid, eigenzinnigheid en creativiteit kenmer-

ken de wisselende tentoonstellingen. 

Breng een bezoek aan 
het Openluchttheater 
Valkenburg, het oudste 
natuurlijke theater van 
Nederland. 

Tip!
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Kasteelpark Born
Kasteelpark 38, Born / 046-4851950

www.kasteelparkborn.nl

Lekker wandelen tussen o.a. kamelen, vogels, 

wasberen en apen. Aai geitjes op de grote 

kinderboerderij en krijg kippevel in het 

Kriebelhuis. Midden in het park ligt naast het 

terras met eetgelegenheid een grote speel-

tuin. Seizoen: dag. 10-18 uur / 4 nov - 29 feb: 

wo, za en zo 10-17 uur. Entree: volw.: € 8,50 / 

kind, 65+: € 6

All in Echt 
Activiteiten en evenementenlocatie

Bandertlaan 9, Echt / 047-5418900

www.allinecht.nl

De leukste activiteiten onder één dak! All in 

Echt is het meest complete Family Entertain-

ment Center van Limburg. Je kunt er karten, 

Prison Island spelen, bowlen, Glow In The Dark 

Golfen, lasergamen, escape rooms spelen, 

VR experiences ervaren, paintballen en nog 

veel meer! Boek het leukste uitje van Limburg 

voor het hele gezin!

Avonturenpark 
Valdeludo
Bandertlaan 9, Echt / 047-5418908

www.avonturenparkvaldeludo.nl

Ouderwets buitenspelen in de natuur! 

Valdeludo is het avonturenpark waar kinderen 

buiten kunnen ravotten, klimmen in het 

hoogteparcours, spetteren in de speelrivier, 

hutten bouwen en nog veel meer! Met stoere 

attracties en unieke speeltoestellen bezit 

Valdeludo alle ingrediënten voor een avon-

tuurlijk dagje uit voor de kinderen en ouders! 

De leukste uitjes 
mét korting!
Op pagina'a 128 t/m 131 vind je 

18 bonnen met voordeel voor de 

leukste uitstapjes!

Korting!
p. 129

Korting!
p. 131
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Afbeeldingen
Maximaal 1 foto, zonder graphics, 
logo of teksten

Titel, adres- en contactgegevens
Maximaal 135 karakters

Beschrijvende, wervende tekst
Maximaal 320 karakters
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GaiaZOO
Gaiaboulevard 1, Kerkrade  

045-5676070 / www.gaiazoo.nl

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze 

aarde is. Maak een complete wereldreis in 

één dag en sta oog in oog met ’s werelds 

mooiste dieren zoals neushoorns, giraffen, 

leeuwen en gorilla’s. Ontmoet meer dan 400 

flamingo’s, de grootste flamingo kolonie bin-

nen een Europese dierentuin. In 2018 & 2020 

is GaiaZOO verkozen tot ANWB’s Leukste uitje 

van Nederland!

Nieuw in 2021: Beleef de Magie van 

Zuid-Amerika in het vernieuwde Pampa- en 

Patagonië-gebied waar vicuña’s, tapirs en 

nandoes samen leven in één groot nieuw 

verblijf en geniet van Zuid-Amerikaanse 

lekkernijen in de PampaLodge!

Kom spelen in Europa’s grootste DinoDome 

& de nieuwe TreeTopTour. Voor de kids biedt 

GaiaZOO een waar speelparadijs met het 

reusachtige indoor speelpark DinoDome. 

Sluit een dagje dierentuin af met een bezoek 

aan de spannende touwbruggen en spectacu-

laire speeltorens van de nieuwe TreeTopTour. 

Attracties

Slot Schaesberg
Slot Schaesberg-Laan 100, Landgraaf

045-2011222 / www.slotschaesberg.nl

Middenin een prachtig beekdal in het Zuid-

Limburgse Landgraaf wordt op historische 

wijze het 16e eeuwse Slot Schaesberg 

herbouwd. Leer over oude ambachten, beklim 

de kasteeltoren, ontdek oude dierenrassen 

in de kinderboerderij en geniet van streekge-

rechten in Brasserie Hoeve 1650. Een 

bijzondere ervaring! 

Glasblazerij Gerardo 
Cardinale
Tentstraat 2, Vaals / 043-3062596 

www.glasblazerij-gerardo.nl

Beste glasblazer van Europa in 1995! 

Winkel is geopend: van di-zo, 10-17 uur; 

za-zo eveneens 10-17 uur; maandag gesloten. 

Demonstratietijden: di-zo, 11 t/m 16 uur. 

Aanvang elk heel uur. Voor januari en februari 

zie website of neem contact met ons op. 

Prijzen: volw. € 4,- / kind 4 t/m 10 jr. € 3.50 / 

groepen v.a. 20 pers. € 3.50 p.p.

De Miljoenenlijn
Stationstraat 22, Simpelveld

045-5440018 / www.miljoenenlijn.nl

De Miljoenenlijn is een prachtige spoorlijn 

dwars door het Zuid-Limburgse Heuvelland. 

Stap in de meer dan 100 jaar oude stoom-

trein en beleef een onvergetelijke reis terug 

in de tijd. 

Laat je meevoeren door het betoverende 

landschap, beleef de romantiek van het reizen 

uit lang vervlogen tijden en droom weg in 

het luxe pluche van onze 1e klasse rijtuigen...

Bezoek onze website voor een ruim aanbod 

aan bijzondere arrangementen en 

evenementen.

De Miljoenenlijn, een ijzersterke beleving!

Rederij Stiphout
Maaspromenade 58, Maastricht 

043-3515300 / www.stiphout.nl

De 5 passagierschepen van Rederij Stiphout 

bevaren dagelijks de Maas en het Albertka-

naal en tonen u de mooiste plekjes van onze 

streek. U kunt een keuze maken uit het uitge-

breide lijndienstprogramma of een eigen boot 

charteren voor uw gezelschap. Voor meer 

informatie zie website: www.stiphout.nl 

Lijndienstprogramma 

• Rondvaart op de Maas 

• Rondvaart in combinatie met de 

 mergelgrotten 

• Historische vaarroute door de binnenhaven 

 van ‘t Bassin 

• 4-Sluizentocht (tocht om Maastricht 

 incl. Passage 4 sluizen) 

• Dagtocht naar Luik (incl. 2,5 uur in Luik) 

• Saturday Night Dinner Cruise (duur 2,5 uur) 

• Pannenkoekencruise (duur 2 uur) 

• Brunchboottocht (2 uur durende boottocht  

 met uitgebreid brunchbuffet). 

Voor actuele afvaartijden kunt u 

kijken op www.stiphout.nl of bellen.

Korting!
p. 133
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Kasteel Hoensbroek
Klinkertstraat 118, Hoensbroek / 045-5227272

www.kasteelhoensbroek.nl

Kom naar Kasteel Hoensbroek: het meest 

familievriendelijke kasteel van Nederland. 

In dit enorme slot met meer dan veertig 

authentiek ingerichte kamers komen 

avonturen uit verre verledens tot leven. 

Maak een dansje in de prachtige balzaal en 

beklim de Middeleeuwse toren. Zoek de ge-

heime kamer, bibber in de eeuwenoude kerker 

en speel de spellen uit de tijd van ridder Hoen. 

Volg de route uit de kasteelbrochure of kies 

voor een van onze Kasteeltochten. Tijdens 

schoolvakanties worden er geregeld speciale 

activiteiten georganiseerd.  

  

Het kasteel is bijna iedere dag geopend. 

En weer of geen weer: een bezoek valt bij 

iedereen in de smaak. Zeker als je je bezoek 

afsluit in onze sfeervolle kelderkeuken met een 

kopje koffie met Limburgse vlaai, een pannen-

koek of een knapperig broodje. 

Korting!
p. 133

Kasteelpark Born
Kasteelpark 38, Born / 046-4851950

www.kasteelparkborn.nl

Wandel tussen o.a. kamelen, lynxen, vogels 

en apen. Aai geitjes op de kinderboerderij en 

krijg kippenvel in het Kriebelhuis. In het park 

ligt naast het terras met eetgelegenheid een 

grote speeltuin. Seizoen: dag 10-18 uur / 8 

nov - 28 feb: wo, za en zo 10-17 uur. 

Entree: volw: € 9,50 / Kind (2 t/m 12 jaar) 

€ 7,00 / 65+ € 8,50

Relimarkt Hoensbroek
Akerstraat Noord 232, Hoensbroek

06-53814523 / www.relimarkt.nl

Relimarkt, unieke winkel in een markrachtige 

sfeer, met kerk- en kloosterkunst. De ruimte 

waar u religieus kunt kijken en kopen is maar 

liefst 800 m2. De collectie bestaat uit zo’n 

duizend heiligenbeelden (tot wel 2 meter 

hoog), veel kerstgroepen en veel andere 

religieuze kunst. Een unieke mogelijkheid 

voor de liefhebber.

Attracties

Korting!
p. 133
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SCHUNCK
Bongerd 18, Heerlen 

045-5772200 / www.schunck.nl

SCHUNCK is een bibliotheek én een muziek- 

en dansschool én een museum: kunst en 

cultuur voor iedereen. Allemaal onder één 

dak in het monumentale Glaspaleis. 

Je kunt er terecht voor hedendaagse kunst 

en architectuur, muziek- en dansonderwijs, 

voorstellingen, een uitgebreide bibliotheek, 

film en literaire manifestaties. En dat in een 

glazen kunstpaleis midden in het centrum 

van Heerlen en Parkstad Limburg.

Ontdek met je kinderen het gebouw, bezoek 

tentoonstellingen, ontmoet mensen! Een film, 

een concert en altijd op de achtergrond een 

schitterend vergezicht over Parkstad. Geniet 

van een drankje, hapje, lunch of heerlijk eten-

tje op ons zonnig terras aan het Pancratius-

Thermenmuseum
Coriovumstraat 9, Heerlen  

045-5605100 / www.thermenmuseum.nl

Alle wegen leiden naar….Heerlen! Naar het 

Thermenmuseum; hier vind je de indruk-

wekkende restanten van het best bewaarde 

Romeins (publieke) badhuis van Nederland. 

Met 500 meter Romeins muurwerk en 2.500 

m2 oppervlak aan historie. En er is nog veel 

meer: het museum biedt onder meer een 

vaste expositie met een gevarieerde collectie 

gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd en 

allerlei wisselende exposities. 

Hier ontdek je hoe het leven in Zuid-Limburg 

compleet veranderde door de komst van de 

Romeinen 2.000 jaar geleden. Veranderingen 

die anno 2019 nog steeds zichtbaar zijn in 

onze omgeving en in onze tradities. 

plein of bij de brasserie met dakterras. 

SCHUNCK, elke dag anders. Check ons pro-

gramma op schunck.nl. Openingstijden: ma 

t/m za 9.00 - 20.00 uur, zo 11.00 - 17.00 uur.

Een stuk cultuur, overgedragen 

van de Romeinen aan Heerlen en omgeving.

Dompel je onder in de wereld van de 

Romeinen en bezoek de Nachtwacht van 

de Nederlandse archeologie.

Korting!
p. 130
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Afbeeldingen
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Beschrijvende, wervende tekst
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Onthaasten en genieten in een gevarieerd 

landschap met een rijke historie! Als bezoeker 

van Meerssen val je van de ene verrassing in 

de andere. Het begint al bij de Basiliek, de 

wonderen die zich hier voltrokken brachten 

pelgrims als de eerste stroom bezoekers. 

Vandaag de dag bezoek je Meerssen ook voor 

de gezellige terrassen op de markt, de vele 

mooie winkels, het rijke culturele erfgoed, de 

eindeloze wandel- en fietsroutes en de prach-

tige natuur vol beekjes en bossen. Meerssen is 

een gebied vol rust en rumoer: van de ene kant 

een plek van bezinning en van de andere kant 

bruist het van de evenementen. 

De groene omgeving van Meerssen nodigt uit 

om lekker op je fiets te stappen of je wandel-

schoenen aan te trekken. Al fietsend of wande-

lend ontdek je zo een landelijk gebied waar je 

zomaar een klein kasteel ontdekt in de bossen, 

waar je uitkijkt over een waterrijk gebied vol 

bewonderenswaardige flora en fauna en waar 

gezellige terrassen in de kleine dorpskernen 

gelegenheid bieden voor een verkwikkende 

pauze. De vele wandel- en fietsroutes nemen 

je mee langs de mooiste plekjes van Meerssen 

en haar verrassende omgeving. In het voorjaar 

2021 wordt de Wijngaardwandeling Meerssen 

aan de bestaande routes toegevoegd.

Green Destination

Meerssen is een duurzame toeristische trek-

pleister die internationaal meetelt! Dat blijkt uit 

de Top 100 notering van ‘Green Destinations’ 

die Meerssen in oktober 2020 kreeg. Meerssen 

is hiermee één van de duurzaamste gemeen-

tes van Nederland én de enige Limburgse 

gemeente!

Meerssen
www.toerismemeerssen.nl

Kom het beleven 
en ontdek het zelf.
Welkom in Meerssen!

Wandelen & fietsen
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p. 114 • Restaurant Medals  a
Milaanstraat 115, Sittard 
046-8700095 / restaurantmedals.nl

Tapperie de Gats  ih
Markt 20, Sittard 
046-8508058 / www.tapperiedegats.nl

p. 115 • Wine & Dine De Limbourg  ak
Sittard Markt 22, Sittard 
046-4518151 / www.delimbourgsittard.nl

Café-Brasserie Merode  hi
Merodestraat 31, Stein / 046-4339131 
www.partyservice-merode.nl

LUNA Eten & Drinken Stein ha
Raadhuisplein 19, Stein / 046-2080000  
www.lunaetenendrinken.nl/stein

MFC De Grous   jh
Heerstraat Centrum 38, Stein 
046-8881245 / www.mfcdegrous.nl

Koffiehuis & brasserie hj
het IJzerenbos, Heerenstraat 3a, 
Susteren / 046-4395545 
www.koffiehuishetijzerenbos.nl

Bruin Café Boyens  i
Bergstraat 91, Sweikhuizen
046-4431298

Gasterie de Bokkereyer  nh
Bergstraat 1, Sweikhuizen 
046-4430561 / www.bokkereyer.nl

Windraak 31  jh
Windraak 31, Windraak 
046-8508150 / www.windraak31.nl

Maastricht
Bisschopsmolen  i
Stenenbrug 1-3, Maastricht 
043-3270613 / www.bisschopsmolen.nl

Kruisherenrestaurant  ka
Kruisherengang 19-23, Maastricht 
043-3292020 / www.kruisherenhotel.nl

Lumière Cinema Restaurant Café  la
Maastricht Bassin 88, Maastricht 
043-3214080 / lumiere.nl

Lunchrestaurant L'Auberge  ah
Cannerweg 800, Maastricht 
043-3251359 / www.oostwegelcollection.nl

Restaurant Château Neercanne  ka
Cannerweg 800, Maastricht 
043-3251359 / www.neercanne.nl

Talentino De Greune Luiper  ah
Koningsplein 101, Maastricht / 043-2041410  
www.talentino-degreuneluiper.nl

Talentino Mestreech  ah
Grote Gracht 74, Maastricht / 043-3114685  
www.talentino-mestreech.nl

Teaching Hotel Château Bethlehem  a
Bethlehemweg 2, Maastricht 
043-3528292 / www.teachinghotel.nl

Grensregio België
Brasserie Altembrouck/Restaurant  ka
Fogo Altenbroek 4, 's Gravenvoeren 
+32-43330186
www.kasteelaltembrouck.com

Hotel Blanckthys  ha
Kinkenberg 6, Voeren 
+32-43812466 / www.blanckthys.be

Eten & drinken in Zuid-Limburg

De stadswandeling 'Beleef Kerkrade in 

90 minuten' verrast je met een mix van 

cultuur, historie, prachtig groen en de 

gezelligheid van het centrum.

De route start in het hart van de stad bij HuB 

Kerkrade, waar ook het Visit Zuid-Limburg 

Servicepunt is gevestigd. Eindpunt is de 

Markt, waar je heerlijk kunt nagenieten op 

één van de vele terrassen!

Kom je ook?
De route is verkrijgbaar in HuB, 

bij het Visit Zuid-Limburg Servicepunt 

Kerkrade, Theaterplein 30. 

Of ga naar www.beleefkerkrade.nl 

(klik op: Te doen).

Beleef Kerkrade 
in 90 minuten

Cultuur, historie 
en gezelligheid

www.beleefkerkrade.nl

Stadswandeling Kerkrade
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In de Euregio

Ver in het westen van Duitsland, maar slechts 

op een steenworp afstand van de provincie 

Limburg, ligt het ‘Heinsberger Land’. Voor wie 

op zoek is naar een ontspannen korte reis 

vol leuke vrijetijdsbelevenissen, is het Heins-

berger Land (het zuidelijke deel van de Neder-

rijn) de ideale regio. Geniet van grenzeloze 

uitgestrektheid, groene heidelandschappen,

(rivierweiden, schaduwrijke bossen en reflec-

terende meren. Bezoek het Heinsberger Land

en ontdek tijdens een korte vakantie of dag-

tocht zelf het aantrekkelijke landschap, de 

oude herenhuizen, kastelen en paleizen, ker-

ken en kapellen, dorpen en historische centra.

Liefhebber van fietsen? 

Dan is Het Heinsberger Land de regio bij uit-

stek. Het handige fietsknooppuntensysteem

brengt je gemakkelijk naar de mooiste plekjes. 

Combineer de fietsknooppunten met onze 

routetips en GPS-coördinaten en ontdek 

onderweg culinaire hoogstandjes en culturele 

schatten. Probeer eens de West-Bike-Route, 

een route door het Heinsberger Land voor 

fietsers met en zonder elektrische aandrijving, 

die ervoor zorgt dat je meer ziet dan alleen 

de veelbezochte highlights van de regio. De 

interactieve fietsrouteplanner Outdooractive, 

vergemakkelijkt de planning. 

Liever wandelen?

Ontspan dan tijdens een wandeling in de 

Teverener Heide of op een van de kwalitatief 

hoogwaardige wandelpaden in het natuurpark 

Maas-Schwalm-Nette. Een natuurbelevenis 

met veel afwisseling.

Heb jij al een selfie gemaakt bij de Westzipfel, 

het meest westelijke punt van Duitsland? Wist 

je trouwens dat de Westzipfel direct grenst 

aan het smalste stukje van Nederland, de 

gemeente Echt-Susteren? Heb je al een ritje 

gemaakt met de Selfkantbahn, de laatste 

smalspoorstoomtrein in Nordrhein-Westfalen? 

Of wil je liever eens proberen te waterskiën 

op de Effelder Waldsee? Deze en vele andere 

ideeën geven wij je graag tijdens je bezoek aan 

het Heinsberger Land!

Waar wacht u nog op? 
Tot ziens in het 
Heinsberger Land!

Meer info: +49(0)2452-131415

www.heinsberger-land.de

Heinsberger 
Land
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€ 1.975,-

Afbeeldingen
Maximaal 3 foto’s, zonder graphics, 
logo of teksten. 

Titel, adres- en contactgegevens
Maximaal 135 karakters

Beschrijvende, wervende tekst
Maximaal 1.600 karakters

De presentatie wordt op basis van 
aangeleverde foto’s en teksten op 
maat en passend binnen de huisstijl 
en vormgeving van de brochure 
opgemaakt.
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Kom genieten in Het Smalste Stukje Nederland, daar waar Nederland 
slechts 4,8 km breed is. Het vlakke groene landschap maakt Het Smalste 
Stukje Nederland een heerlijke plek om te wandelen en � etsen. Boven-
dien vormt het dé ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wilt u 
op de � ets naar het Belgische Maaseik? Met de trein gaan shoppen in 
Maastricht? Of bij het meest westelijke punt van Duitsland ervaren hoe 
het is om in twee landen tegelijk te staan. Het kan allemaal vanuit Het 
Smalste Stukje Nederland. Hier wordt het goede leven gevierd! Dat is 
te zien aan de ontspannen sfeer, enorme gastvrijheid en verbonden 
samenleving. Dus ben je op zoek naar balans en wil je ontsnappen 
aan de 24-uurs economie? Neem dan de tijd om Het Smalste Stukje 
Nederland zelf te ontdekken.

Ervaar het goede leven!

Echt-Susteren

www.hetsmalstestukjenederland.nl
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Eropuit met het gezin:

 Toverland
 Snowworld
 GaiaZOO
 Mondo Verde
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Steden en shoppen:

 Maastricht
 Venlo
 Sittard
 Roermond

(Designer Outlet Center)
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 Eindhoven

 Düsseldorf
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 Maasmechelen
 (Village Outlet Shopping)
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Venlo

1113
12 Heerlen
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Eindhoven
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Wandelen & fietsen
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Het Bonnefantenmuseum
 
Oude meesters vinden samen 

met moderne en hedendaagse 

kunst hun plek in het iconische, 

door de Italiaanse architect

Aldo Rossi ontworpen gebouw. 

Het Bonnefantenmuseum 

vertelt verhalen met 

afwisselende tentoonstellingen, 

rondleidingen, bijzondere 

lezingen en kinderactiviteiten. 

De museumshop biedt 

(ook online!) een bijzonder 

assortiment kunstcadeaus en in 

Museumcafé Ipanema kun 

je heerlijk lunchen.

 
Avenue Ceramique 250 

Maastricht

t +31 43 3290190 

www.bonnefanten.nl

Open: di-zon, 11.00-17.00 uur

foto: Richard Stark

BM_advert_VVVguide1118.indd   1 01-11-18   09:51

Musea . Galeriën . Ateliers
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Aanleverspecificaties
• Formaat is B 114 x H 176 mm.
• Certified PDF (voorkeur)
• PDF in afdrukkwaliteit, fonts en 
 afbeeldingen ingesloten
• PDF incl. 3 mm rondom
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breed

U kunt een 1/1 pagina presentatie 
ook aanleveren op basis van eigen 
opmaak/vormgeving in uw huisstijl. 

Lever dan per mail de kant-en-klare 
PDF aan bij uw regiomanager. 
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Welkom in Sittard.
Een stad om lief te hebben! Altijd wat te doen  

in Sittard! 

Benieuwd wat er te doen is in Sittard? 

→ sittardgenietenvoorop.nl

→ insittardgeleen.nl 

In uw agenda
→ Weekmarkt Sittard

 Donderdag van 09.00 tot 13.00 uur

→ Versmarkt Sittard

 Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

Koopzondagen
Vanaf maart is elke laatste zondag 

van de maand een koopzondag.

Daar waar vanuit het noorden de 
eerste Zuid-Limburgse heuvels 
verrijzen, tref je Sittard aan: 
Een van Nederlands oudste steden, 
grenzend aan het RivierPark Maas-
vallei en de ideale verblijfplaats 
voor het verkennen van Zuid-
Limburg en de Euregio. Bewonder 
de historische binnenstad, ontdek 
authentieke winkeltjes en geniet 
van de gezellige horeca en de 
leukste evenementen. Het hele 
jaar door is er van alles te beleven. 
Wat ga jij als eerste doen in 
Sittard? Hier alvast een aantal 
tips van dingen die je niet 
mag missen. 

Historische markt
Geniet op een zonnige dag op de historische 

markt van een drankje of een hapje. Een van 

de leukste pareltjes van Limburg. Wist je dat 

bijna iedere keuken is vertegenwoordigd op 

de Markt? Kortom, Bourgondisch genieten in 

Limburg op zijn best!

Stadswandeling Sittard
De beste manier om de stad te verkennen! 

Struin door eeuwenoude straten, wandel over

de unieke stadswallen, bewonder tal van 

monumenten, ontdek verborgen stadstuinen 

en treed in de voetsporen van Toon Hermans, 

Nederlands bekendste clown.

Funshoppen in Sittard
In de pittoreske binnenstad vind je tal van 

speciaalzaken zoals verrassende curiosa 

winkeltjes, bijzondere modezaken en exclu-

sieve designerwinkels. Hier is winkelen 

echt een dagje uit!

Cultuur & vertier
Sittard staat bekend om meerdere top evene-

menten, zoals het Oktoberfeest, de gezellige 

Sint Joep markt en rariteiten tijdens het Sint 

Rosa festival. Voor de cultuurliefhebber biedt 

De Domijnen voor ieder wat wils. Van theater 

en poppodium tot hedendaagse kunst, stede-

lijke historie en archeologie.

Grenzeloos verkennen
In en rondom de gemeente Sittard-Geleen zijn 

vele mooie wandel- en fietsroutes, die zowel 

door de historische kernen als de prachtige 

buitengebieden gaan. Je kan zelfs grensover-

schrijdend gaan genieten in het Duitse Selfkant 

of middels een veerpontje in het Rivier Park 

Maasvallei over de Maas naar België. 

In Sittard  
staat genieten  
voorop!
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€ 3.640,-

Afbeeldingen
Maximaal 4-5 foto’s, zonder graphics, 
logo of teksten.

Titel, adres- en contactgegevens
Ca. 150 karakters

Beschrijvende, wervende tekst
Ca. 2.400 karakters 

De presentatie wordt op basis van 
aangeleverde foto’s en teksten op 
maat en passend binnen de huisstijl 
en vormgeving van de brochure 
opgemaakt.
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visitzuidlimburg.nl 
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Een unieke parel 
tussen de heuvels

Zuid-Limburg is niet te 
vergelijken met de rest van 
Nederland. ontdek alle rijkdom 
van de regio op onze compleet 
vernieuwde website.

visitzuidlimburg.nl

€ 3.640,-
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presentatie ook aanleveren op basis 
van eigen opmaak/vormgeving 
in uw huisstijl. 

Lever dan per mail de kant-en-klare 
PDF aan bij uw regiomanager. 
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Postbus 820 · 6300 AV 
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regiomanagement@visitzuidlimburg.nl

visitzuidlimburg.nl

Volg ons @visitzuidlimburg

Voor partners
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