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WELKOM IN TOERISTISCH HORST AAN DE MAAS!
Een gemeente waar de thuisblijvers
graag vertoeven. En waar u als bezoeker
van buiten de gemeente zeker ook graag
zult verblijven. Het liefst neem ik u mee
en verras ik u met enkele van onze vele
bijzondere plekken. Maar misschien is
het nog wel mooier om die plekken zelf
te ontdekken en het zelf te beleven.
Mensen uit alle windstreken komen naar
Horst aan de Maas. Jaarlijks ongeveer
anderhalf miljoen overnachtingen! En
een meervoud daarvan aan dagbezoeken. Want Horst aan de Maas is veelzijdig en heeft heel veel te bieden. Aan de
oostkant stroomt de Maas. Het rivier- en
beekdallandschap loopt, hoe westelijker
u komt, glooiend over in het Peelgebied.
Vanuit alle windstreken is Horst aan de

Maas voorzien van een indrukwekkend
toeristische netwerk.
We zijn trots dat bijvoorbeeld Attractiepark Toverland - in 2014 nog winnaar
van een landelijke publieksprijs - in
Horst aan de Maas te vinden is. Maar ik
denk ook aan Aardbeienland, aan Blue
Berrie Hill en besef tegelijk dat elke
opsomming afbreuk doet aan de grote
toeristische variatie die onze gemeente
kenmerkt.

den we de wind in de zeilen.
U moet maar eens komen genieten. Of
u nu uit oost, west, noord of zuid komt;
in Horst aan de Maas heten we u van
harte welkom. Voor een onvergetelijk
verblijf in een gastvrije en gevarieerde
omgeving met een veelzijdig aanbod.

In die variatie blijven we overigens ook
investeren. Het project ‘Maasgaard’
maakt het robuuste natuurgebied van
Horst aan de Maas nog aantrekkelijker
en geeft de recreatiemogelijkheden positieve impulsen. Ook in dat opzicht hou-

Ik wens u alvast een hele f ijne vakantie!

LASERGAMES • COSMIC BOWLING • ADVENTURE GOLF
ARCADE GAMES • POOL BILLIARD • STEAKHOUSE • BARBECUES • FUNCOOKING
Rijksweg 181 • 5941 AD Venlo-Velden • +31 (0)77 472 2274 • www.taurusworld.nl
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EEUWEN (VER)DWALEN IN

DE PEEL
De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de
grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot
Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens.
Vroeger was de Peel een wat onplezierig gebied. Het was zo uitgestrekt dat de
kans om te verdwalen levensgroot aanwezig was. Een herkenningspunt bood
houvast om de weg naar huis te vinden.
Een van die herkenningspunten was
‘De Kamiel van de Piël’; een boom in de
vorm van een kameel op een grote kale
vlakte. De boom is nu niet meer goed
herkenbaar en daarom iets verderop als
kunstwerk in diezelfde vorm verrezen.

Veldslagen in de Peel
De Peel was het toneel van vele veldslagen, want het was een perfecte plek om
de vijand in de val te lokken. Zo zijn er
sporen van de Romeinen gevonden en
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de Duitsers moesten de Peel (ook wel bekend als de Peel-raamstelling) overwinnen in de Tweede Wereldoorlog om de
bezetting van Nederland te realiseren. Er
zijn nog veel sporen van de Tweede Wereldoorlog te herkennen in het landschap
en de Peelraamstelling wordt uitgebeeld
in het Oorlogsmuseum in Overloon.

De Peelkoloniën
Griendtsveen en Helenaveen
Een meer recente historie is die van de
Peelontginning. Rond 1900 werden
grote delen van de Peel ontgonnen
ten behoeve van de turfindustrie. Van
de Limburgse turf hebben rond die tijd
vele schoorstenen kunnen roken. In Het

Peelmuseum in America is een permanente tentoonstelling over de turfstekers te bezoeken.
De dorpen Griendtsveen en Helenaveen
werden in de tijd van de ontginning
gesticht als ‘Peelkoloniën’ waar de arbeiders gehuisvest werden. Griendtsveen is uitgeroepen tot ‘beschermd
dorpsgezicht’ vanwege onder andere
de typische arbeiderswoningen, de riante villa van de directeur en de Apostelwoningen; de luxe woningen waarin
de opzichters woonden. Dankzij de bijzondere sfeer die het dorp uitademt en
de ligging aan de Peel is het dorp een
fantastische uitvalsbasis voor een (gegidste) wandeling door de Peel.

De Peel als inspiratiebron
De Peel inspireert vele fotografen, poëten, schrijvers én muzikanten. De Peel
was bijvoorbeeld het thuis van de Nederlandse schrijver Toon Kortooms. De
markante schrijver van onder andere
‘Beekman en Beekman’ zou dit jaar
100 zijn geworden en 2016 is dan ook
het Toon Kortooms-jaar. Hij legt lezers
haarfijn uit hoe de Peel eruit zag in zijn
tijd en welke avonturen er te beleven
waren. Hij wordt herdacht tijdens de

vele vrolijke activiteiten die plaatsvinden rondom zijn geboortegrond, waar
nu het Toon Kortoomspark gevestigd
is. In het Toon Kortoomspark, aan de
rand van Griendtsveen, is behalve een
museum dat aan de schrijver gewijd is
ook een blotevoetenpad en een fijne
horecagelegenheid te vinden.
Rowwen Hèze bezingt de Peel nogal
eens. De dialectband Rowwen Hèze
uit het dorpje America zingt over de

ondergaande zon in het nummer ‘De
Piël in brand’ maar eigenlijk komt in
bijna elk nummer van de razend populaire band De Peel minimaal één
keer voor. In America worden jaarlijks
in november een reeks concerten gegeven, bekend onder de naam ‘Het
Slotconcert’, oftewel het einde van het
festivalseizoen voor de band. In America is sinds kort, voor de echte fans,
een monument van Rowwen Hèze te
bezoeken.

Nationaal Park
de Groote Peel
Voor wandelaars is Buitencentrum De
Pelen in Ospel een niet te missen bestemming. Je loopt er zó Nationaal Park
de Groote Peel in. Verschillende routes
voeren over de leuke knuppelbruggetjes, die ervoor zorgen dat de voeten
droog blijven. Maar ook het dorp Meijel
is een goede plek om een wandeling of
fietsroute door de Peel te starten.
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10 t/m 13 februari

21 juni

Carnavalskermis
Roermond

Aspergefestival
Weert
			

11 t/m 13 februari

22 juni

Carnaval Limburg
Limburg

Rabobank Cityrun
Roermond			

17 maart

22 juni

Spring Fashion Event
Weert
			

Jaarmarkt & Weerter Fokpaardendag
Weert		

Sint-Jorisdag
Beesel
			

Dag van sport & beweging
Weert				

25 maart

25 t/m 29 juni

Paashazendag
Weert			

Oranjeweek
Weert
			

02 juni

27 juni

KunstINkijk Atelierroute
Weert				

Koningsmarkt Weert
Weert
			

de omg

eving!

28 juni

29 juni

29 juni
Internationaal Kinderfestival
Weert				
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen
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IN CITTASLOW VAALS
IS HET LEVEN GOED
Sinds 2011 heeft Vaals het keurmerk Cittaslow: een erkenning voor
kwaliteit van leven, die hier met hoofdletters wordt geschreven. U
zult dat merken als u op verkenning gaat door de gemeente Vaals,
al wandelend, winkelend, fietsend of gewoon genietend op een gezellig terrasje.
De gemeente Vaals ligt midden in het
hart van de Euregio en op het Drielandenpunt, waar Nederland, Duitsland en
België elkaar ontmoeten, kunt u letterlijk
in drie landen tegelijk staan. Probeer het
maar eens! De Vaalserberg is met zijn
322,5 meter het hoogste punt van het
Nederlandse vasteland. Vanaf één van
de uitzichttorens heeft u een schitterend
uitzicht over het omringende buitenland.

komt het verleden tot leven.

Vaals heeft echter verrassend veel meer
te bieden. In de kern Vaals herinneren
veel monumentale panden aan het textielverleden van Vaals, dat het stadje
eind 18e eeuw grote economische voorspoed bracht. In de omgeving van het
Koningin Julianaplein is de textielindustrie symbolisch tot uitdrukking gebracht,
bijvoorbeeld op het doekterras en in de
Clermonttuin.Wilt u meer over de historie van het stadje te weten komen? Dan
is de historische stadswandeling door
het centrum een goede tip. Met behulp
van QR-codes op de informatieborden

Wilt u liever een wat actievere vakantie?
Dan is een bezoekje aan een museum
of een attractie (bijvoorbeeld de kartingbaan) zeker een aanrader.

De natuurliefhebber vindt in het schitterende buitengebied van de gemeente
meer dan voldoende mogelijkheden om
te recreëren of gewoon lekker te genieten van rust, ruimte en prachtige vergezichten. In de pittoreske buurtschappen
vindt u tal van typisch Limburgse vakwerkhuizen.

Ook voor winkelen of een gezellig dagje
uit bent u in Vaals aan het juiste adres.
De dinsdagochtendmarkt in de omgeving
van het historische gemeentehuis staat tot
ver in de regio bekend om zijn uitgebreide aanbod aan groente, fruit en vis. Het
winkelaanbod in Vaals is bijzonder gevarieerd. Voor uw dagelijkse boodschappen
kunt u terecht in diverse supermarkten.

Daarnaast zijn er kleinere winkels met kleding, culinaire specialiteiten en non food.
Voor een lekker hapje kunt u terecht in
één van de vele restaurants: van Hollandse, Franse, Duitse, Griekse, Spaans/Mexicaanse tot zelfs de Cubaanse keuken. U
vindt er altijd iets van uw gading. Wijnliefhebbers moeten zeker eens proeven van
de bekroonde Vijlener wijnen.
Vaals ademt de sfeer van buitenland in
eigen land! Een verblijf in Vaals is de ideale uitvalsbasis voor een uitstapje naar de
Euregio. In de Duitse buurstad Aken kunt
u genieten van het uitgebreide culturele
aanbod of de tijd van Karel de Grote herbeleven. En ook Luik (België) ligt op korte afstand en is een bezoekje meer dan waard.

Bavaria

BIERTOUR
Familied
ag,
vriende
nweeke
nd
of vrijge
zellenfe
est?
L e e r a l le
s over on
ze
brouwer
ij en slui
t af
met een
b or r el ,
lunch of
diner!

Cittaslow staat ook voor gastvriendelijkheid. Dat uit zich onder meer in een gemeenschap met meer dan 70 nationaliteiten, die in goede harmonie met en voor
elkaar leven. Zo vinden ook steeds meer
studenten die in Aken studeren woonruimte in Vaals en zij voelen zich hier bijzonder welkom. Gastvriendelijkheid zit als
het ware in het DNA van de Vaalsenaar.
Kortom: Cittaslow Vaals maakt zijn motto:
verrassend, veelzijdig, veelkleurig meer
dan waar!

Bavaria Brouwerijcafé

Heuvel 5 | 5737 BX Lieshout | Tel. 0499-425585
info@bavariabrouwerijcafe.nl | bavariabrouwerijcafe.nl
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Zomer

05 mei

20-21 mei

Bevrijdingsfestival
Roermond			

PinksterCuliance
Weert			

05 mei

25 t/m 31 mei

Bevrijdingsevenementen
Weert				

Voorjaarskermis
Roermond		

04-05 mei

27 mei

Moulin Blues
Ospel			

Sound of Shopping
Weert			

06 mei

02 juni
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01 t/m 05 juni
Graafschapsfeesten
Horn			

Open Poortendag
Buggenum

Taptoe 				
09-10 juni
Roermond			
Cuypersweekend
Roermond		

11-12 mei

08 t/m 10 juni

Graaf van Horne - De musical
Weert			

Stadstriathlon
Weert			

11-12 mei

20 juni

Waanzinnig Winkelweekend
Weert
		

Toonbeeld
Thorn			

23 juni
Limburgse Veteranendag
Roermond		
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen

FUN FOREST
Een avontuurlijke beleving in de natuur
voor jong en oud!
Bij klimpark Fun Forest in het Venlose Tegelen
(naast Speelpark Klein Zwitserland) kun je de boom in:
letterlijk. Klim als een echte aap in de 9 parcoursen met ruim
120 uitdagende klimonderdelen: een slee, bungee, skateboard, swing of quickjump, je kunt het zo gek niet bedenken
of het is er. Door het verschil in hoogte en moeilijkheidsgraad is klimmen een geschikte activiteit voor jong en oud.
Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar klauteren in het
Mini Monkey Trail. Vanaf 7 jaar en 1.20m kunnen de kids
terecht in het Monkey Trail parcours, waar zij zelfstandig
in mogen klimmen. En ben je 8 jaar (en 1.30m) of ouder?
Dan kun je gaan klimmen in de overige 7 reguliere klim
parcoursen van het klimpark. Tot 12 jaar dient er één
volwassene mee te klimmen per 4 kinderen.
Papa en/of mama kunnen dus gewoon mee!
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Je vindt klimpark Fun Forest aan de
Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND in Tegelen.

www.funforest.nl
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Kom naar

Arcen!

AFRIKA MUSEUM
Het Afrika Museum is gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige omgeving van Berg en Dal, bij

Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de grens
met Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en

ten plaats zoals bijvoorbeeld de Aspergemarkt in het voorjaar, de Sfeermarkten
in de zomer en het beroemde Scrooge
festival in december.

het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het
Duitse Straelen herinnert nog aan deze vestingshistorie. Een deel
van het kanaal, samen met enkele schansen zijn goed te verkennen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een prima
uitvalsbasis voor vele fiets- en wandelroutes.

ARCEN, PAREL VAN
DE MAASDUINEN
Limburgers houden van lekker eten en
een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt
u op een van de vele terrassen in het
centrum genieten van tongstrelende
gastronomie. Verschillende streekpro-

Nijmegen. Naast regelmatig wisselende exposities toont het museum traditionele Afrikaanse
objecten en een grote collectie hedendaagse Afrikaanse kunst. Voorwerpen die vertellen over de
gebruiken en gewoonten van verschillende Afrikaanse volkeren. Ze maken nieuwsgierig naar
de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. In het Afrika Museum ontdek je dat we ondanks

In Arcen kunt u bovendien terecht
voor een bezoekje aan de prachtig gerenoveerde Kasteeltuinen, Graanbranderij de Ijsvogel, De Hertog Jan brouwerij
en niet te vergeten heerlijk ontspannen
in Thermaalbad Arcen!

ducten worden op traditionele
en vernieuwende wijze bereidt.
Of liever slenteren door de straa
tjes en langs de Maas met een
ijsje in de hand?
In Arcen vinden gedurende het
hele jaar gezellige evenemen-

de verschillen, allemaal hetzelfde zijn.

BUITENMUSEUM
Wat het Afrika Museum bijzonder maakt
is het buitenmuseum. Hier maak je kennis met de traditionele architectuur van
volkeren uit Ghana, Lesotho, Mali, Kameroen en Benin. De ingerichte woonerven
geven een beeld hoe het dagelijks leven
er in de verschillende landen uit kan zien.

KINDERBEELDENBOS
Speciaal voor kinderen is er het kinderbeeldenbos. Een bos vol dieren uit Afrikaanse mythen waar je heerlijk kan klimmen en klauteren.
Kijk voor een actueel overzicht van tentoonstellingen en activiteiten op www.
afrikamuseum.nl

KASTEELTUINEN ARCEN
Kom genieten in een van de meest veelzijdige
bloemen- en plantenparken van Europa. 32 hectare
park vol geur en kleur met meer dan 15 unieke
tuinen en een historische buitenplaats met 17de
eeuws kasteel. Ook de jongste bezoekers kunnen
zich uitstekend vermaken in het park. De Bergtuin
beschikt over een groot speelstrand met een vlot,
een 21-holes midgetgolf baan en een Aaiwede. Er is
ook een speurtocht die door het gehele park loopt.
In juli en augustus hebben kinderen gratis entree!
Kasteeltuinen Arcen is in 2016 én 2017 door
Land van ANWB uitgeroepen tot het Leukste
uitje van Limburg!
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Kasteeltuinen Arcen | Lingsforterweg 26, Arcen | www.kasteeltuinen.nl

Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal
Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur | In schoolvakanties ook op maandag geopend
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DE PEEL EN ZIJN SEIZOENEN;

MUSEUM KLOK & PEEL
In de grensstreek tussen Brabant en
Limburg biedt Museum Klok & Peel in
Asten een interessant dagje uit voor
jong en oud.

Herfst

Het museum herbergt de grootste
collectie luidklokken en klokkenspellen
ter wereld. Indrukwekkend is de bij
zondere expositie over de Klokkenroof!
in oorlogstijd.
Ook laat het op aanschouwelijke wijze
zien hoe De Peel, het unieke natuur
gebied op de grens van Brabant en Limburg, zich in de afgelopen tienduizend
jaar heeft ontwikkeld. In 2017 werd het
museum door de ANWB uitgeroepen tot
het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’.

Ostaderstraat 23 | Asten | www.museumklokenpeel.nl

Een lijstje om niet te vergeten
02 t/m 05 augustus

01 augustus

Solar Weekend
Roermond		

08 t/m 12 augustus

Nationale Herdenking bij het
Indië-monument
Roermond
			

Limburg Festival
Midden-Limburg
en Wassenberg

01 september
Jaarmarkt
Roermond			

15 augustus

01 september

Kinderbraderie
Weert				

Stoerenmannendag
Weert			

17 t/m 19 augustus

07 september

Europees Schutterstreffen
Leudal			

Dweijelavond
Roermond

18-19 augustus

08-09 september

Sjwaampop
Swalmen		

Open Monumentendag
Midden-Limburg

CHECK

!

“ Trots de app:
Op E
voor ee igen Streek”
nc
overzic ompleet
ht
evenem van alle
enten in
de omg

eving!

15 september
City Game
Roermond			

23 september
Cultureel lint
Weert				

28 september t/m 03 oktober
Kermis Weert
Weert				
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen

CONTINIUM
Kom naar Continium discovery center voor
een dag vol spannende ontdekkingen!
Continium is een interactief doe- en ontdekmuseum waar
je handen en ogen tekort komt voor alle leuke doestations,
waarmee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt. Naast de vaste
tentoonstellingen, waarin je van alles leert over wetenschap
en techniek, is er regelmatig een nieuwe wisselexpo.
In de speciaal ingerichte Science Labs maak je zelf een stoere
technische gadget die je mee naar huis mag nemen.

CSI: CONTINIUM
Bergbeklimmers stuiten op een lichaam half begraven in
sneeuw en ijs. Gaat het over een moord? Kruip in de huid van
een forensisch wetenschapper en ga aan de slag met
verzamelen van bewijsmateriaal op plaats delict en analyseer
je bevindingen in de interactieve labs.

AR 2018
E VANAF VOORJA
TI
SI
PO
EX
WE
NIEU

CSI: CONTINIUM

VAN ÖTZI
OUDE MYSTERIE
SK
IJ
T
HE
EL
ONTRAF

Meer info & tickets: continium.nl
Continium discovery center • Museumplein 2 • 6461 MA KERKRADE • 045 - 567 08 09
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KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN
Onder de rook van Venlo, in Tegelen ligt een prachtig museum

EXPOSITIEPROGRAMMA IN 2018:

op een sprookjesachtige locatie! Dit museum heeft een unieke
verzameling historische keramiek en toont verrassende exposities hedendaagse kunst. De bezoeker beleeft hier de geschiedenis van de regio, van de Romeinen tot en met grootmoeders

Bezoek de Hertog Jan
brouwerij in Arcen
Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij
Van authentieke koperen brouwketels tot een sfeervolle kelder met flessen
Grand Prestige van diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek volg je
onder begeleiding van een ervaren gids het complete brouwproces.
Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk... het bier. Na afloop breng je
een bezoek aan de brouwerijwinkel en in Café de Hertog Jan Proeverij wordt
je een heerlijk glas Hertog Jan Pilsener aangeboden. Je bent van harte
welkom.*

* Nu ook op zondag geopend.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

18

puddingvormen. De knappe staaltjes vakmanschap die hier te
zien zijn dwingen respect af. De schoonheid van de moderne
kunst is adembenemend en is afkomstig van gerenommeerde
kunstenaars uit heel Europa.
Het museum ligt op het historische landgoed “Kasteel de Holtmühle.” Als één van
de weinigen in Nederland is dit kastelencomplex met zijn tiendschuur, kasteel
poorten, tuinen, vijvers en landerijen
geheel bewaard gebleven. Het museum
bevindt zich in de Tiendschuur.

Álles in dit museum is gemaakt van klei
of porselein, van oud tot modern.
Er is ook een atelier waar enthousiaste
bezoekers zelf met klei aan de slag
kunnen. Ontdek in Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen hoe veelzijdig en
vooral hoe mooi keramische kunst is.

Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen:
Museum en atelier
voor keramische kunst

De wisselexposities belichten telkens een
ander facet van kunst, klei en porselein.
Hierin is dit museum uniek in Nederland.
Als enige programmeert het doorlopend exposities over hedendaagse keramische kunst.
19-01 t/m 8-04:
“Black & White”
keramische kunst in zwart en wit.
Ontdek de schoonheid van dit ingetogen
palet van kunstenaars uit heel Europa.
27-3 t/m 1-07:
“Op een bedje van Klei”
aspergeschalen van verzamelaar
en topkok Herman van Ham.
13-04 t/m 9-09:
”Kleistof”
naai-, brei-, weef- en ander keramisch
handwerk. Een verrassende internationale expositie die een heel nieuwe visie
laat zien op het ‘hand’werken met klei.
14-09 t/m 13-01:
Jus de céramique
keramiek met weelderige glazuren.
Laat je bedwelmen door deze complexe
en kleurrijke glazuren van gerenommeerde keramische kunstenaars.
4-12-2018 t/m 06-01-2019:
kerstexpositie
met een selectie keramische kerst
voorstellingen uit eigen collectie

www.tiendschuur.net
Open: di t/m zo 11-17u, Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen, 077-3260213
19

DE PEEL EN ZIJN SEIZOENEN;

Winter

Een lijstje om niet te vergeten
19 oktober

Koopavonden/koopzondagen:

Dreijavond
Roermond

Roermond,

		
28 oktober
Antje festival
Weert

		
Weert,

donderdag koopavond

Winters Weert
Weert

vrijdag koopavond

		
18 november

Nederweert,
vrijdag koopavond

Intocht sinterklaas

Kweijelavond
Roermond
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EARTH CENTER

donderdag koopavond			

		
18 november t/m 30 december Maasbracht,

Midden-Limburg
		
30 november

COLUMBUS

Koopzondag Weert:

CHECK

!

“ Trots de app:
Op E
voor ee igen Streek”
nc
overzic ompleet
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evenem van alle
enten in
de omg

eving!

Elke laatste zondag van de maand		
					
Koopzondag Roermond:
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen
elke zondag van de maand
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Download GRATIS de
Trots Op Eigen Streek app
Boordevol informatie over dagjes uit,
evenementen, omgeving en natuur.

www.trotsopeigenstreek.nl

Die stilte doet wat met je
22
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Een avontuurlijk dag je uit?
Kom naar ZooParc Overloon en verken als een echte
ontdekkingsreiziger de verschillende expeditiegebieden.
Hier leven tijgers, giraffen, cheeta’s, apen en nog veel
meer bijzondere diersoorten!

365
DAGEN
PER JAAR
GEOPEND

Kijk voor openingstijden en tickets met korting op zooparc.nl

