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Welkom voor een heerlijk verblijf op de 

top van de Cauberg. Hier is het leven op 

zijn mooist. In deze omgeving ben je 

echt even  helemaal weg…. weg van de 

drukte. Hier gaat het leven nog een stuk 

langzamer en krijg je het ‘buitenland-

gevoel’ zonder dat je daarvoor ver hebt 

hoeven rijden.  

Het ons omringende heuvellandschap 

nodigt uit tot ontspanning. In dit met vijf 

sterren bekroonde landschap liggen nos-

talgische dorpjes en authentieke stadjes 

verscholen tussen groene weides en 

kleurrijke hoogstamboomgaarden. De 

Geul en Gulp, die eeuwen geleden het 

landschap vormden, kabbelen nu rustig 

voort. Geniet van de prachtige panora-

ma’s, zie de Geuldal-lammeren grazen 

en rust uit op één van de vele terrasjes. 

Van hieruit, of sterker nog, vanaf onze 

voordeur starten vele wandel-,fiets-, en 

autoroutes. Deze omgeving verveelt 

nooit: wandelen, fietsen, golfen, kuren, 

steden bezoeken, lekker eten: in de schit-

Gert Veenhuizen
General manager van Landal Kasteeldomein De Cauberg

terende omgeving kan het allemaal. 

Het landschap draagt elk seizoen een an-

der jasje: mooie bloesem in het voorjaar 

en de intense kleuren van de herfst. Kom 

zeker ook eens tijdens de kerstperiode 

die hier gelukkig heel lang duurt: van 

half november tot na nieuwjaar. Het hele 

park is dan prachtig verlicht en dat geldt 

ook voor heel Valkenburg en omgeving. 

Bezoek de kerstmarkten in de grotten, de 

Christmas Parade of een van de andere 

kerstactiviteiten. 

In het voorjaar en de zomer treffen we 

hier veel fietsers, uiteraard op de kop 

van bekendste klim van Nederland: de 

Cauberg. Deze was het decor van vele 

bekende wielerevenementen waaron-

der de Amstel Gold Race, het WK en EK 

Wielrennen en de Tour de France. Het 

spreekt daarmee voor zich je vanuit ons 

park prachtige fietstochten kunt maken, 

alleen of met een groep vrienden of door 

deelname aan één van de vele toertoch-

ten. Maar altijd hebben we hier die prach-

tige, omgeving  met de gezelligheid van 

Valkenburg op loopafstand, Maastricht 

op maar 10 minuten rijden van ons af, 

en Aken, Luik en Hasselt in de nabijheid.  

Wie gezellig en goed uit eten wil, komt 

naar restaurant-schenkerij De Zoete 

Zoen. Een aperitief in de gezellige bar, 

een uitstekend glas wijn bij het voortref-

felijke diner of een heerlijk speciaalbier 

op het terras: hier is het altijd genieten. 

Met het hele team streven wij er samen 

naar om elke dag vol passie en enthousi-

asme in een ongedwongen sfeer de Lim-

burgse gastvrijheid met je te delen.

WELKOM OP ONS PARK!

EIGENLIJK RAAK JE HIER NOOIT UITGENOTEN. 
KORTOM: TOT GAUW WEER!
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Deel jouw mooiste vakantiemoment 
op Landal Kasteeldomein De Cauberg

 met #OntdekLandal

Volg ons op Facebook en Instagram

@LandalCauberg
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Meet the team!
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KIM BISCHOFF | SHIFTLEADER RECEPTIE | 3 JAAR CAUBERG

Welkom in het Zonnige Zuiden en op ons mooie park! 

 Na jaren in het noorden van het land gewoond en gewerkt te hebben, ben ik inmiddels 

 alweer 4 jaartjes terug in Limburg. Als rasechte Limburgse kan ik nog steeds genieten van het heuvellandschap en de  

prachtige natuur. Naast mijn werk geef ik zo nu en dan ook een lesje Body Shape aan een sportieve groep dames in België. 

Ook mijn 2 kids van 3 en 5 houden mij lekker bezig, gelukkig is er genoeg voor kinderen in de omgeving te beleven! 

Voor de kleine avonturiers is er in Valkenburg een hele leuke kinderspeelboerderij genaamd Het Bukske. Binnen hebben ze een leuke 

binnenspeeltuin, maar ook buiten is er van alles te beleven. Op zoek naar wat meer spanning en sensatie voor de oudere kids? 

Neem eens een kijkje bij Agogo, hier kun je onder andere in de grotten mountainbiken. Mocht je op zoek zijn naar andere tips,  

kom snel langs de receptie en we delen ze graag met je!

EVELIEN REULEAUX | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 17 JAAR CAUBERG

Inmiddels werk ik al jaren hier boven op de Cauberg, maar ik kom nog steeds elke dag fluitend naar 

mijn werk. De afgelopen 2 jaar waren dankzij Corona heel anders dan we gewend zijn, maar het is 

mooi om te zien hoe flexibel de mens eigenlijk is.

Omdat veel attracties en dergelijke dicht waren, werden mensen creatief in nieuwe activiteiten 

verzinnen en door velen werd het wandelen en fietsen (her)ontdekt. De omgeving van ons mooie 

Valkenburg leent zich uitstekend voor deze sportieve bezigheden. Voor de meer fanatieke gasten  

is mountainbiken hier echt een leuke uitdaging.

Zelf ben ik al jaren heel bewust bezig met gezond eten en veel  bewegen. Ik merk dat ik daardoor veel fitter ben en lekkerder  

in mijn vel zit. Dankzij mijn lieve paardje kom ik sowieso al veel buiten, maar hardlopen en wandelen zijn 2 andere activiteiten 

die ik heel graag doe. De uitzichten hier in de omgeving maken vermoeide, pijnlijke spieren absoluut helemaal goed.  

We wonen zó ontzettend mooi! Hopelijk kan ik, samen met mijn collega’s, onze gasten inspireren om de auto wat vaker  

te laten staan en er eens te voet, met de fiets of met de mountainbike op uit te trekken.

Na een stevige wandeltocht smaakt het koude biertje op het terras bij De Zoete Zoen nòg beter.  

PEGGY JANSSEN | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 5 JAAR CAUBERG

Hoe ga ik me zelf voorstellen aan jullie? Gasten die vaker komen zullen mij onderhand wel kennen,  

zoals ik al vaak heb gehoord ben ik niet te missen; de oudere dame met blond haar en opvallende bril.  

Ja dat ben ik, maar wel nog jong van geest!

De ware ben ik nog niet tegengekomen maar wel mijn ware vriendinnetje, Lilly! Ze is 3 jaar geleden in mijn  

leven gekomen en de leukste huisgenoot die je je maar kunt voorstellen. Zij zorgt ervoor dat ik ook dagelijks 

aan mijn nodige stappen kom. In mijn eentje wandelen vind ik niet zo spannend, maar met Lilly samen is  

het één groot feest. 

Niet dat ik anders niet aan mijn dagelijkse beweging zou komen; met alle bezigheden zoals het zorgen voor 

mijn ouders, mijn interesse in styling van mijn huis, het onderhoud van mijn tuin en gezellige afspraakjes met vrienden ben ik druk genoeg en 

krijg ik zeker ook voldoende beweging. 

Ontspannen is voor mij een heerlijk warm bad, onder het genot van een wijntje, na een dagje inchecken op het park. Lekker koken en genieten 

met mijn Lilly op de bank. Maar ook van een bezoekje aan de sauna kan ik enorm opwarmen en energie van krijgen. En gelukkig zijn Thermae 

2000 onze buren en is de mogelijkheid dichtbij om na een drukke, maar altijd leuke werkweek, tot rust te komen in één van de sauna’s en 

baden met uitzicht op ons mooie heuvelland.

Over het mooie heuvelland gesproken; ik heb weer een leuke route uitgestippeld om kennis te maken met het Limburgse land en te genieten 

van mooie vergezichten, natuur maar uiteraard ook van Limburgse lekkernijen en speciaal biertjes. Dus wacht niet en stap in de auto of op  

de fiets en beleef het, zoals ik er nog elke dag van geniet. Ben benieuwd wat jullie er van vinden!
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Valkenburg aan de Geul is al meer dan 125 jaar een grote trek pleister. 

Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart van het  

beschermde natuurgebied Heuvelland, flonkert het mergelstadje met 

haar rijke toeristische traditie. Ontdek wat er allemaal in Valkenburg 

te doen is. Welkom in Valkenburg!

Centraal gelegen in Zuid-Limburg, geldt 

Valkenburg aan de Geul al sinds 1852 

als toeristenplaats. Hier werd ook de 

eerste VVV van Nederland opgericht. 

Valkenburg wordt ook wel ‘Bad’ Valken-

burg of ‘Mergelstad’ genoemd. 

City of History
De warme, gouden gloed van de mer-

gelstad is een weer spiegeling van de 

gastvrijheid waar Valkenburg om wordt 

geroemd. Het is de enige voormalige 

vestingstad in Nederland met hoogte-

burcht. De laatste jaren is hard gewerkt 

om de historische gebouwen nog beter 

tot hun recht te doen komen, zoals de 

middeleeuwse stadspoorten, de stads-

wallen en de sfeervolle Geulkades. 

City of Natural Beauty
Valkenburg ligt in het Geuldal, een zee 

van rust en ruimte met rijke flora en fau-

na. Het is een gebied waaraan het predi-

caat ‘vijfsterrenlandschap’ is toegekend 

voor de ecologische, cultuurhistorische 

en belevingswaarde, de mogelijkheden 

tot recreatie en de uniciteit. Het is de ide-

ale omgeving om te wandelen en fiet-

sen, een internationale trekpleister voor 

wielerliefhebbers, met de beruchte Val-

HET GLOOIENDE LAND VAN

VALKENBURG

kenburgse Cauberg als fysieke en men-

tale uitdaging. Dankzij een uitgebreid 

netwerk van fiets- en wandelroutes kan 

ieder zijn eigen route en afstand bepa-

len. Het glooiende land van Valkenburg 

kent schitterende vergezichten, holle 

wegen, imposante kastelen, authen-

tieke vakwerkboerderijen en pittores-

ke dorpjes te midden van uitgestrekte 

bossen en gra zige weiden, doorsneden 

door een immer voortkab belende, me-

anderende Geul.

City of Leisure & Wellness
Musea, een top casino, mergelgrotten, 

attracties, gezellige terrasjes en winkel-

tjes, prachtige kastelen en tuinen, top 

accommodaties en fijne familiehotels. 

Valkenburg heeft het allemaal en meer. 

Voor sfeervol genieten in een hoogwaar-

dig saunalandschap kan men terecht bij 

Thermae 2OOO, het eerste kuuroord van 

Nederland, gesitueerd op de top van de 

Valkenburgse Cauberg. Het is één van 

de weinige plekken in Nederland waar 

het warme, oergezonde thermaal water 

rechtstreeks wordt opgepompt.



WIST U AL DAT...

…wij onlangs onze receptie helemaal gerenoveerd hebben? We zijn er ontzettend blij mee!

...wij 146 villa’s en 51 appartementen hebben?

…we altijd openstaan voor nieuwe ideeën en tips?

…we voor de kleinste kinderen een leuke Bollo Speurtocht 
hebben? Voor de grotere kids is er de Landal Adventure app.

…bij de receptie verschillende wandelingen 
liggen die vanuit ons park vertrekken?

…boven de receptie zich onze mini-shop bevindt: een 
kleine winkel met levensmiddelen en streekproducten.

…er dagelijks leuke weetjes en foto’s te vinden zijn 
op onze Instagram en Facebookpagina? Deel ook 
uw eigen foto’s met ons met #landalcauberg!

…we diverse knutselpakketjes 
voor jong en oud verkopen?

…u bij ons ook een heerlijke 
Limburgse vlaai kunt bestellen?

…u de Landal App kunt downloaden met 
informatie over het park, de openingstijden 

en leuke tips over de omgeving?

…er over ons park een hele 
gave uitdagende MTB-route loopt, 

genaamd de Cauberg-route?

…wij diverse entreekaarten 
verkopen 

met leuke kortingen?

…u een gave MTB-route met lokale gids kunt boeken! 
Voor informatie kunt u langs de receptie komen.

…wij in de ochtend verse broodjes en een krantje bij u 
kunnen bezorgen? Bestellen kan tot een dag van tevoren.

…met de kerst ons park altijd helemaal versierd is? Al van verre zijn de duizenden lampjes te bewonderen.

…het in september 2021 precies 15 jaar geleden 

is dat ons park officieel geopend werd?

…ons parkrestaurant de Zoete Zoen een 
uitgebreide menukaart heeft, en u er 

ook heerlijke maaltijden kunt afhalen?

1110
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GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken 

van de tijd, dan weer plotseling. De be-

bouwing verandert, het karakter van de 

bossen, de velden, weiden en akkers. 

Zelfs de taal van de Nederlanders om je 

heen. Na een dag ben je soms al in een 

heel andere omgeving dan waar je bent 

begonnen. Voor je het weet waan je je 

in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het alge-

meen, en een langeafstandswande-

ling in het bijzonder, is hoe persoonlijk 

je de omgeving ervaart. Je jaagt er niet 

snel voorbij zoals in auto of trein, maar 

je voelt elke meter onder je schoenen 

voorbijgaan. Doordat je de tijd hebt 

om te zien, te ruiken, te horen en te 

voelen, ervaar je meer en intenser. 

Het is alsof je het land in hoge 

resolutie onder een microscoop 

bekijkt en zijn intiemste details 

leert kennen. En die zere voeten 

bij een heel lange wandeling? Zie 

het als pittige kruiden door je eten; 

als je het niet te gek maakt, wordt 

het er alleen maar lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend 

bewegwijzerd (de wit-rode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële website 

GPX-bestanden te downloaden die je op 

je telefoon of GPS-apparaat kunt laden 

en volgen. Tenslotte zijn er nog de route-

boekjes. Naast heldere routebeschrijvin-

gen en kaartjes bieden deze een grote 

rijkdom aan wetenswaardigheden over 

cultuurhistorie, landschap en beziens-

waardigheden langs de route. Zeker 

als je van plan bent meerdere etappes 

van het Pieterpad te lopen, is het aan te 

raden deze aan te schaffen; met de op-

brengsten wordt het pad onderhouden.

De etappes in dit artikel en in de rou-

teboekjes zijn natuurlijk maar een sug-

gestie. Hoe lang en hoe ver je loopt, 

bepaal je helemaal zelf. Er is geen goe-

de of foute manier om het Pieterpad te 

lopen. En wie weet krijg je na een etap-

pe de smaak te pakken, en wil je de rest 

ook eens doen. De weg kwijtraken kun 

je namelijk niet, maar je hart verliezen is 

doodeenvoudig.

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

 Sittard – Valkenburg 
(22 km)
Vanaf de Middeleeuwse Markt in Sittard 

begint het Pieterpad te stijgen. Voorbij 

de ringweg beginnen op de klim naar 

de Kollenberg zeven voetvallen tot aan 

de Sint Rosakapel. Bovenop het plateau 

is er mooi uitzicht over Duitse heuvels. 

Dan gaat het flink naar beneden en 

weer pittig omhoog naar Windraak. Dan 

liggen de steiltes van de Wanenberg en 

de Puthberg voor je. Het zijn geen lan-

ge klimmen, en op elk hoog gelegen 

punt zijn er mooie vergezichten. Dit is 

Zuid-Limburg! Voorbij Spaubeek, buurt-

schap Hegge, wacht een grubbe, eigen-

lijk een droge bergbeek, naar het plateau 

bij Schimmert. Weer dalend loop je door 

Terstraten, het meest geschilderde vak-

werkdorp van Limburg, en vervolgens 

over een bijzonder pad langs de dieplig-

gende Platsbeek en een weilandpad van 

de ‘Boze Moeders’. De watertoren van 

Schimmert is als een baken. Langs de 

indrukwekkende hoeve Bockhof daal je 

af in het dal van de Ravensbeek naast 

een hellingbos tot Strabeek, een deel 

van Valkenburg; daar is genoeg te doen.

 Valkenburg – Sint-Pietersberg 
(17 km)
Vanaf Strabeek en Valkenburg volgt het 

Pieterpad de Geul langs een heel mooi 

‘wild’ stuk. De rivier kan er zijn gang 

gaan; oevers storten in, bomen vallen 

om in het water. Het wandelpad langs de 

rivier is op een plek hoger gelegd met de 

stroom ver beneden je. Dan weer loop je 

laag, naast het water, gevolgd door een  

klim naar boven, Berg. Even voor Terblijt 

is een opengestelde verlaten diepe mer-

gelgroeve te zien, groeve Blom; wat een 

gat!  De lange afdaling door de Beme-

lergrubbe voert je langs kleine mergel-

grotten en langs de voet van de Beme-

lerberg. Van bovenaf  heb je uitzicht over 

het Maasdal en Maastricht.

Al spoedig loop je door straten van bui-

tenwijken van Maastricht. De oude stad 

begint voorbij het station en de Middel-

eeuwse stad ligt over de oude brug op 

de westoever van de Maas.

Nog maar een paar kilometer, de laatste 

berg op langs Fort Sint-Pieter naar de 

top! Dáár  is het eindpunt van het Pie-

terpad; proficiat! Dit is toch een mooie 

prestatie: je eigen land te voet doorlo-

pen! De beloning is naast de prestatie 

ook het indrukwekkende beeld van de 

groeve en de GR5 die er doorheen gaat. 

Wie weet ontstond al eerder of ontstaat 

hier het verlangen door te gaan, verder 

te gaan, die wijde wandelwereld in.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie 

over deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl.

Sittard - Valkenburg

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.

©Stichting Pieterpad/Wim van der Ende 
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fun
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 adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

fun

#fun

Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Valkenburg met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

Voor nieuwsgierige mensen  
van alle leeftijden
 
Museumplein 2, Kerkrade 
discoverymuseum.nl
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#fun

MERGELRIJK

Wandel op je eigen tempo door het  

unieke grottenstelsel in Valkenburg dat 

vele historische en educatieve verhalen 

waarborgt. Deze verhalen worden door 

miniaturen, mergel- en zandsculpturen  

tot leven gebracht. Één van de hoogte-

punten is een levensgrote replica uit 

mergel van De Nachtwacht.

Kinderen gaan met een speurtochtboekje 

op pad en ontdekken spelenderwijs  

de grot. In de fossielengroeve gaan ze  

op zoek naar fossielen en haaientanden  

en in het grottenatelier maken ze gratis  

hun eigen mergelsouvenir.  

Durf jij ook de donkere Thomas Didden 

groeve te bezoeken?

www.mergelrijk.nl

MergelRijk neemt je 
mee terug in de tijd!

DAGJE VALKENBURG?

STEL ZELF JE DAG SAMEN

RESERVEER DIRECT JE TICKETS

APP.WIJZIJNVALKENBURG.NL

DOWNLOAD ONZE APP

OF BEKIJK HET AANBOD ONLINE:

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

Bezoek gratis het Shimano Experience Center en dompel je 
onder in een totaalbeleving.

Loop binnen in de wereld van fi etsen en vissen en ontdek al het moois dat de mooie natuur van Zuid-Limburg te

bieden heeft. Ontdek de wereld van het fi etsen en vissen in het Shimano Experience Center, geniet van een dagje 

vissen aan onze Shimano visvijver of ga erop uit met een van onze nieuwste stads-, e-bikes, (e-) mountainbikes, 

(e)-gravelbikes of racefi etsen.

Wist je dat er vanuit het Experience Center vele routes – waaronder de Amstel Gold Race routes - 

starten? Ook voor de MTB, Gravel en E-bike zijn er prachtige routes die je door het prachtige 

Heuvelland leiden. Na je fi etsrit is het zelfs mogelijk om je op te frissen in onze uitgebreide 

douche faciliteiten; even bijkomen doe je in onze coffee corner of Amstel Gold Race 

Experience met een van onze heerlijke versnaperingen van de borrel- en lunchkaart.

Bij het Shimano Experience Center kan het allemaal! Het Experience Center bezoeken 

is gratis. Ga je er liever op uit met een van onze high-end fi etsen of wil je komen vissen aan 

onze visvijver? Reserveer  dan via www.shimano-ec.com

En als je er dan toch bent... vergeet dan vooral niet op de 

foto te gaan met de fi ets van Mathieu van der Poel, 

Tom Dumoulin, Wout van Aert en nog veel 

meer wielerhelden.

EEN PERFECTE BELEVING!EEN PERFECTE BELEVING!

See you 
@Shimano_EC

Wist je dat er vanuit het Experience Center vele routes – waaronder de Amstel Gold Race routes - 

starten? Ook voor de MTB, Gravel en E-bike zijn er prachtige routes die je door het prachtige 

Heuvelland leiden. Na je fi etsrit is het zelfs mogelijk om je op te frissen in onze uitgebreide 

is gratis. Ga je er liever op uit met een van onze high-end fi etsen of wil je komen vissen aan 

www.shimano-ec.com

En als je er dan toch bent... vergeet dan vooral niet op de 

foto te gaan met de fi ets van Mathieu van der Poel, 

Dagje fi etsen:
vanaf €27,95

Dagje vissen:
vanaf €5,00



Een netwerk van meer dan 500 kilome-

ter mountainbikeroutes ligt voor je klaar 

in Zuid-Limburg. De paden en bikeparks 

zijn met kennis uitgezet en worden met 

liefde onderhouden, zodat jij je hele-

maal kunt uitleven op jouw mountain-

bike. Ga op pad!

 

MOZL, stichting Mountainbike Ontwik-

keling Zuid-Limburg, bracht samen met 

haar leden en vrijwilligers een classifica-

tie aan binnen de verschillende moun-

tainbikeroutes. Zo is het makkelijker een 

route te kiezen die bij jou past. Er zijn vier 

zwaartes, aangeduid met verschillende 

kleuren.

• •   Groen: MTB-route
Geschikt voor beginnende moun-

tainbikers en voor gravelers.

• •   Blauw: MTB-route
Route bestemd voor ervaren 

mountainbikers en ervaren gra-

velers.

••    Rood: MTB route
Technische route bestemd voor 

geoefende mountainbikers

••    Zwart: XC-route
Zeer technische routes, bestemd 

voor technisch geoefende moun-

tainbikers.

 

Vanaf ons park kun je de Landal 

Cauberg MTB route nemen. De 

lengte van deze route is 31,5 ki-

lometer, met classificatie rood. 

De route is gratis te downloaden 

via routeyou.com Omdat deze 

mountainbikeroute deel uitmaakt van 

een weids knooppunt van routes door 

heel Zuid-Limburg, is het eenvoudig om 

de route vanuit Valkenburg naar je eigen 

smaak uit te breiden.

 

  

Mountainbiken met lokale gids

Op zoek naar een sportief uitje? Ga dan 

samen mountainbiken in de omgeving 

van ons park onder begeleiding van een 

lokale ervaren gids. Hij neemt je graag 

mee voor een uitdagende mountain-

biketocht. Je begint de dag met een kop-

je koffie en dan zal de gids enige uitleg 
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Voeten in de pedalen,Hoofd in de wolken
geven.  Je trotseert pittige heuvels, span-

nende afdalingen en bochtige bospa-

den met schitterende uitzichten in ons 

mooie heuvellandschap. De gids kiest 

voor een uitdagende route van 3 uur 

passend bij het niveau van de deelne-

mers. (Eventueel met pauze voor eigen 

rekening).

De gids begeleidt maximaal 12 deelne-

mers. Je kunt natuurlijk deelnemen met 

jouw eigen mountainbike, maar je kunt 

ook kiezen om een top-mountainbike 

met high-end groepsets te huren via het 

Shimano Experience Center. Dit kunnen 

wij voor je regelen. Deelname is volledig 

op eigen risico en enkel toegestaan bij 

een goede gezondheid. 

Voor meer informatie en inschrijving:

www.kasteeldomeincauberg.nl 

-> arrangementen 

-> mountainbiken met een lokale gids

Voor een pittige mountainbiketocht door een prachtig gebied ben je in Valkenburg op  

de juiste plek. Het gebied is groen, schilderachtig en vol steile hellingen en sportieve  

beklimmingen, die leiden tot een ongeëvenaard uitzicht over de prachtige dalen in het  

Zuid-Limburgse heuvelland en over de pittoreske dorpjes Sibbe en Schin op Geul. 

ZUID - L IMBURG:
MTB-paradijs voor thrillseekers, profs en rookies



20 21

Voor meer informatie kunt 
u terecht bij de receptie van 

Landal.

Cauberg 25-27
Valkenburg aan de Geul

Oneindige
ontspanning

Wellness op de Cauberg
De natuurrijke omgeving boven op de 
Cauberg in Valkenburg en de 
fijne wellness van Thermae 2000 staan 
garant voor een welverdiend moment 
voor jezelf, waarbij je even helemaal tot 
rust komt en je je batterij kan opladen. 

Wil jij optimaal ontspannen? 
Kom genieten van de vijf thermale 
baden, sauna’s en bubbelbaden bij 
Thermae 2000. 

Om goed voor lichaam en geest te 
zorgen, zijn er diverse horecagelegenhe-
den voor een hapje en een drankje.

Naast de sauna’s en thermale baden 
heeft Thermae 2000 een groot en 
gevarieerd aanbod aan activiteiten:

Mindfulness sessies
Lichaam en geest ontspannen in een 
infraroodstoel 
Floaten
Word je bewust van je ademhaling en 
ervaar het gevoel van vrijheid en 
vertrouwen 
Klankschaalmeditatie
20 minuten in diepe ontspanning door 
de speciale klanken van Tibetaanse 
klank schalen.

Wil je zelf de kracht van het water ervaren en ben je nieuwsgierig 
geworden naar het brede aanbod aan faciliteiten en activiteiten?

www.thermae.nl

Breathwork ook wel ademwerk genoemd, is anders dan mindfulness, 

meditatie en yoga. Het is een holistische methode waarin je adem 

gebruikt om fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te groeien. Je 

kunt deze methode gebruiken voor persoonlijke groei, traumaheling, 

stressrelease en gezondheidsbevordering. Bezoek de website onder 

aan deze pagina. 

Mindfulness is een methode die veel gebruik maakt van meditatie. Het 

doel van mindfulness is met milde aandacht zijn bij jezelf, je lichaam, 

je gedachten en de emoties die je ervaart. Het resultaat is vaak meer 

ontspanning en minder geleid worden door je emoties en gedachten. 

Zoek de 8-weekse training bij jou in de buurt. 

Meditatie is een methode waarmee de geest tot rust kan komen. Het is 

gymnastiek voor je hersenen. Je kunt in een andere staat van bewust-

zijn komen. Je observeert je gedachtes, waardoor je minder hoeft te lij-

den onder negatieve gedachtes en de emoties die daaruit voortkomen. 

Bekende meditatieapps: Headspace en Calm 

Yoga is een holistische levensstijl die lichaam en geest verbindt. Er zijn 

verschillende vormen van yoga. Voor ieder wat wils. Het bekendste on-

derdeel van yoga zijn de fysieke oefeningen die voor meer rust, lenig-

heid, stabiliteit en ontspanning zorgen. 

Wil je vandaag vanuit je huis al onthaasten en meer Zen in je leven? 

Vraag dan de EHBS-Toolkit aan met korting: Je ontvangt 5 video’s met 

oefeningen van 1 minuut voor direct minder stress, overprikkeling of 

angst. Ga naar https://www.c-coaching.nl/product/ehbs-toolkit-actie/ 

Cynta van den Broek is trainer en -coach bij C-Coaching.nl. Ze is gespeciali-

seerd in Breathwork en stressmanagement, voor persoonlijke ontwikkeling 

en gezondheidsbevordering

Zin in Zen

#zininzen

Breathwork, mindfulness, meditatie en yoga zijn steeds meer algemeen bekend. Hoewel deze  
methodes door veel mensen een decennia geleden nog als zweverig, vaag en onbekend is  
onbemind gezien werden, winnen ze met jaar en maand aan populariteit. Steeds meer mensen 
ervaren de grote positieve impact die deze methodes op hun dagelijks leven hebben.  
Zeker Breathwork heeft de afgelopen twee jaar aan bekendheid en populariteit gewonnen.  
Zin in Zen? Hier meer over deze methodes en waarom je er toch echt kennis mee wilt maken,  
als je niet al fan bent. Mijn advies ga het gewoon eens een keer proberen. 
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Beleef een spectaculaire tijdreis van 2000 

jaar geleden naar het Romeinse leven. 

Ga op expeditie in de expositie en  

bezoek het oudste stenen gebouw van 

Nederland. Je maakt een reis door een 

nieuwe ‘hightech’ expositieruimte,  

met als absolute blikvanger een  

100 vierkante meter groot projectie-

scherm. Maak kennis met het Romeinse 

leven in allerlei aspecten.

Tip: Thermenmuseum staat erom bekend 

dat het een leuk uitje is voor het hele gezin. 

Geniet samen van de Romeinse  

ontdektocht voor families met kinderen 

(vanaf 7 jaar): Lucius & Amaka en het 

verloren fresco van Coriovallum. In deze 

tocht vragen we onze jongste bezoekers 

te helpen om het fresco, de muurs-

childering, weer in elkaar te zetten. 

Er is nog veel meer te zien in het 

Romeins en archeologisch museum: 

zoals de expositie 400 jaar baden, een 

gevarieerde collectie gebruiksvoor - 

werpen uit de Romeinse tijd en een 

Romeinse audiotour. Tot ziens in het 

Thermen museum en laat je verrassen!

Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

Tel: 045-5605100

 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM
HEERLEN

KASTEEL HOENSBROEK

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

Maak een dansje in de prachtige  

balzaal en beklim de Middeleeuwse 

toren. Zoek de geheime kamer,  

bibber in de eeuwenoude kerker en 

speel de spellen uit de tijd van ridder 

Hoen. Neem een selfie in de schand-

paal op de binnenplaats en aanschouw 

een heus 'kotsgat' in de eetzaal.  

Volg de route uit de kasteelbrochure of 

kies voor een van onze spannende en 

leerzame familie kasteeltochten. 

Het kasteel is bijna iedere dag geopend. 

Laat je betoveren door Kasteel Hoensbroek: het meest familievriendelijke 

kasteel van Nederland & winnaar van de VriendenLoterij Museumprijs 

2021! In dit enorme slot met meer dan veertig authentiek ingerichte 

kamers komen avonturen uit verre verledens tot leven.

Bezoek Kasteel Hoensbroek: 
meest familievriendelijke kasteel van Nederland

Tijdens schoolvakanties  

worden er met regelmaat  

speciale activiteiten georga-

niseerd.

En weer of geen weer: een  

bezoek aan een van de mooiste,  

best bewaarde kastelen van 

Europa valt bij iedereen in  

de smaak. Zeker als je je  

bezoek afsluit in onze sfeervolle kel-

derkeuken voor een kop koffie met 

Limburgse vlaai, een overheerlijke  

pannenkoek of een knapperig broodje.  

En schijnt buiten het zonnetje?  

Dan geniet je heerlijk op het terras  

op het plein.

Wil je alvast even binnenkijken? 

Ga dan naar www.virtueelkasteel.nl. 

Beleef de levensechte virtuele rondgang 

langs de kasteelvertrekken met vele 

extra’s of speel de schattenjacht.

#fun

Maasmechelen Village brengt meer dan 
100 designermerken samen op één 
plaats. Je vindt er enkele van de meest 

populaire labels van het moment, zoals Zadig 
& Voltaire, Liu-Jo, Twin-Set en nog veel meer.  
In de gezellige boetieks shop je de mooiste 
collecties, en dat aan prijzen die het hele jaar 
door tot 60% lager liggen dan de aanbevolen 
retailprijs. Als gast van Landal GreenParks 
geniet je bovendien van een korting van 10% 
op de outlet prijs in deelnemende boetieks!

Heerlijke Belgische gastronomie

Wie honger krijgt tijdens of na het shoppen, 
kan terecht in één van de heerlijke restaurants 
of eetkraampjes. Pik een snel ontbijt mee, kies 
uit één van de leuke lunchspots of ga voor een 
uitgebreid diner: in de restaurants in de Village 
geniet je van echte Belgische specialiteiten 
zoals typische Belgische frietjes, heerlijke verse 
wafels, de beste bieren en nog veel meer.

Zorgeloos shoppen in alle luxe

Bij Maasmechelen Village shop je altijd in alle 
rust. De medewerkers in de boetieks doen er 
alles aan om je in een premium, rustgevende 
omgeving te ontvangen. Bovendien vind je 
altijd een plekje voor je auto op onze ruime 
gratis parking. Zo kan je snel en zonder zorgen 
aan het shoppen, van waar je ook komt.

Gezellig shoppen in België? Bij Maasmechelen 
Village kan het in alle rust, luxe en comfort. 
Langs onze openlucht winkelboulevard vind je 
meer dan 100 boetieks en heel wat gezellige 
terrasjes. Het echte Vlaamse vakantiegevoel,  
en dat net over de grens.

Geniet als gast van Landal GreenParks van  
10% korting op de outletprijs met onze 
exclusieve eVIP Pass*. Scan de QR-code om je 
persoonlijke eVIP Pass aan te vragen. 

10% korting

*De eVip Pass is geldig tot 30/11/2022, met uitzondering van de sperperiode in juni 2022.
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#fun

In het zuidelijkste puntje van Nederland ligt één van de 
mooiste dierentuinen van Europa: GaiaZOO. Ervaar er met 
ál je zintuigen hoe bijzonder onze aarde is. Het uitgestrekte 
landschap, middenin een prachtig bosrijk en heuvelachtig 
gebied in Zuid-Limburg, zal je ongetwijfeld verwonderen.

Het wandelpad voert je vanaf de ingang van de dierentuin naar het Hoge 

Noorden van de Taiga, waar  je oog in oog staat met de lynxen en een 

roedel grijze wolven je nauwlettend in de gaten houdt. 

Luister goed…misschien hoor je dit machtige roofdier zelfs huilen! 

Reis verder naar Savanna in Afrika voor een bezoek aan de witte neushoorns, 

de Afrikaanse leeuwen en de giraffen en leer meer over de kwetsbare positie 

die hun soortgenoten in het wild innemen. De unieke Flamingo|Volière, waar 

meer dan 400 grote flamingo’s samenleven met verschillende andere bijzon-

dere Afrikaanse vogels, is bij uitstek een bezoekje waard. Proost op het goede 

leven met een goed glas Afrikaanse wijn vanuit de sfeervolle SavannaLodge.

Geniet van de Zuid-Amerikaanse sfeer en lekkernijen bij de nieuwe PampaLodge 

met zijn drie indrukwekkende terrassen terwijl je uitkijkt over de subtropische pampa. 

Speur aandachtig om je heen en ontdek de TreeTopTour: het nieuwe klim-en 

klauterpad voor de kids.

In het onherbergzame Patagonië leeft de vicuña, een lama-achtige bekend om zijn

 buitengewoon zachte vacht. De vicuña voelt zich thuis tussen de ruige rotspartijen, 

die dit op Argentinië geïnspireerde landschap omgeven.

Vervolg je weg richting Rainforest, waar je naast de doodshoofd- en 

brulapen in het apenbos een gloednieuw gebied tegenkomt: 

Pampa & Patagonië. Proef de magie van Zuid-Amerika en kom 

tot rust bij de nieuwe PampaLodge. Zie je de slingerapen en de 

geelborst capucijnapen tussen de boomtoppen van het 

Amazone-regenwoud? 

Spannende touwbruggen en hoge torens! 
De kleinste bezoekers zullen zich niet vervelen tijdens een bezoek 

aan GaiaZOO. Ieder gebied heeft een eigen speelgelegenheid waar 

kids zich uren zullen vermaken. De kers op de taart is de DinoDome: 

het grootste indoor dino-speelparadijs van Europa.

GAIAZOO
NIEUW: 

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

www.GaiaZOO.nl

UNIEK: ontmoet de meer dan 400 flamingo’s, de grootste 

flamingo kolonie binnen een Europese dierentuin!

TIP: 
Bestel je e-tickets 

met korting bij de 

receptie van Landal!

IN GAIAZOO ERVAAR JE HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

In een prachtig nieuw gebied kun je genieten van een
ruig landschap met rotsen, stromende beekjes en pampa - 
grassen. Én van de dieren die daar leven. Hier voelen 
de vicuña’s, tapirs en nandoes zich in hun element. 
Tijdens een wandeling door Pampa & Patagonië ervaar je 
de immense diversiteit aan landschappen en diersoorten 
van Zuid-Amerika. Van het Amazone-regenwoud tot de 
uitgestrekte vlaktes van Patagonië.

Reserveer je bezoek aan GaiaZOO altijd vooraf met een e-ticket via GaiaZOO.nl of de Landal receptie voor een veilig bezoek aan de ZOO

DE MAGIE VAN ZUID-AMERIKA
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Zoveel lekkers in Valkenburg..  

Genieten met hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten  

en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als foodie kunt u hier zeker terecht!

 

#foodfood BAKKERIJ GEURTEN

Bij Bakkerij Geurten werken 
lokale bakkers 7 dagen per 
week goed door om iedereen 
van kwalitatief brood en ban-
ket te voorzien. En dat proef je!

U bestelt bij de receptie en zij gaan 

aan de slag. Harde en zachte  

broodjes, witten en bruine broden, 

verse croissantjes en vele Limburgse 

vlaaien: niets is onmogelijk!

Bezoekt u de komende dagen het  

centrum van Valkenburg? Laat u  

dan zeker verleiden door de heerlijke  

bakkerswaren in onze winkel.  

Beleef ons bourgondisch Limburg…

Ook thuis genieten van de  

bakkunsten van Geurten? Bestel via de 

receptie of bezoek de bakkerswinkel

Bakkerij Geurten

Passage 13 Valkenburg 

Tel. 043 - 601 45 84

RISTORANTE 
LIGNANOS

Onze menukaart bestaat 
uit een breed scala van 
Italiaanse gerechten.

Van de klassieke pizza Margherita tot 

een zelf samen te stellen tapas plank. 

U kunt bij ons uiteraard een van de 

oude, vertrouwde Italiaanse gerechten 

bestellen. Maar ook als u eens wat 

anders wilt proeven, bent u bij ons 

aan het goede adres. Sfeervolle zaak 

met een mooi groot terras.

Tevens is het mogelijk om uw 

gerechten af te halen! 

(Bekijk ons menu via de website)

Maak nu kennis met de 

échte Italiaanse keuken!

RISTORANTE LIGNANOS

Grotestraat Centrum 35

T 043 - 601 48 79

www.lignanosristorante.nl

Lignanosvalkenburg@gmail.com

27 JULI 2022
Magic Nights Valkenburg
by Nigel Otermans
Openluchttheater Valkenburg

15:30 uur

19:30 uur

3 AUGUSTUS 2022
Magic Nights Valkenburg
by Nigel Otermans
Openluchttheater Valkenburg

15:30 uur

19:30 uur

10 AUGUSTUS 2022
Magic Nights Valkenburg
by Nigel Otermans
Openluchttheater Valkenburg

15:30 uur

19:30 uur

lijstje!
After dinner... a show!
Combineer een avondje uit eten met 
een bijzondere voorstelling en maak 
je avond compleet!



Van oma!PASTEITJE MET KIPPENRAGOUT
Als ik een kippenragout denk komen bij mij meteen de warme herinneringen naar boven  

aan de kerstavonden bij oma Marietje thuis. Cadeautjes voor de kleinkinderen, surprises voor  

de volwassenen en een grote pan kippenragout op tafel! Het recept is van oma naar moeder  

en tantes gegaan en nu ben k zelf aan de beurt. De ragout is heerlijk met witte rijst erbij  

geserveerd met een frisse perzik of over een warm pasteibakje uit de oven.

Recept

• Breng de kip, het laurierblaadje, de foelie en bouillontablet in een pan vol water aan de kook. 

• Zet het vuur laag en laat pruttelen totdat de kip gaar is. 

• Haal de kip uit het water en verwijder het vlees met een vork van het bot.

• Verwarm de oven voor en bak de pasteibakjes volgens de verpakking in de oven. 

• Bak de ui samen met de champignons in wat boter of olie. 

• Smelt vervolgens een klont boter in een braadpan en schep al roerend de bloem erbij totdat een roux ontstaat.

• Haal het laurierblaadje uit de kippenbouillon, doe alle ingrediënten bij elkaar in de braadpan en blijf roeren totdat de ragout 
ontstaat. Voeg eventueel extra bloem toe om te binden. Een scheutje room erbij en breng op smaak met peper en zout. 

 Wat druppeltjes maggi of worcestershire-saus geven het gerecht iets meer pit. 

• Vul de bakjes met de ragout en garneer ze met wat peterselie. Besprenkel met een beetje vers citroensap  
 

Oma’SS recept: 
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#food

Boodschappenlijstje
(voor circa 4 personen)
1 soepkip of 4 kippenbouten
1 ui, gesnipperd
250 gr. champignons
1 stukje foelie
1 blokje kippenbouillon
1 laurierblaadje
50 gr. boter

3 el. bloem

scheutje room
2 el. fijngehakte peterselie
pasteibakjes
optioneel: 

worcestershire saus of maggi
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Bij ons kunt u lekker genieten van een lunch of diner. 

Tevens is er bij ons ook een parking waar u gratis 

kan parkeren om van daaruit 1 van onze gratis wandel-

routes vanuit restaurant ’T Vöske te starten. 

Sinds dit jaar is er ook een bezorg service 
zodat u lekker vanuit uw huisje kan bestellen, 

op het volgende nummer 043 852 1995

RESTAURANT ’T VÖSKE 

Restaurant 't Vöske  -  Grote straat 8, 6325 EC Berg en Terblijt  -  www.cafevoske.nl

365 DAGEN GEOPEND!

BOEK NU JE VERBLIJF IN HET PLOPSA HOTEL 
AAN DE BELGISCHE KUST MET 5% KORTING 

DANKZIJ DE ACTIECODE ‘8027’ VIA 
WWW.PLOPSAHOTEL.COM

Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  
Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

HHOOTTEELL
KOOP NU JE TICKET ≥1M VOOR PLOPSA INDOOR COEVORDEN, 

PLOPSALAND DE PANNE, PLOPSAQUA DE PANNE, 
PLOPSA INDOOR HASSELT, PLOPSA STATION ANTWERP, 

PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT EN PLOPSA COO
MET €5 KORTING OP DE REGULIERE KASSAPRIJS DANKZIJ 

DE ACTIECODE ‘8027’ VIA WWW.PLOPSA.NL
Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  

Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

€25 KORTING
TOT

5% KORTING

365 DAGEN GEOPEND!

VOORDELIG

NAAR DE  -PARKEN!

Vlakbij Kasteeldomein De Cauberg ligt 

de bijzondere winkel van Roger Pinckers, 

in Sibbe. Het is een waar trefpunt van aan-

gename streekproducten. Een bezoek aan 

deze boeiende locatie hoort gewoon bij 

uw verkenning van het heuvelland.  

Roger Pinckers startte zijn bedrijf in 1996 

in de voormalige schuur van het loon-

bedrijf van zijn vader. U ontmoet er de 

regio in lekkernijen: Limburgse wijnen / 

ROGER PINCKERS

Dorpstraat 73 (hoek Bemelerweg, aan de rotonde), Sibbe-Valkenburg | Tel.: 043 - 601 55 95 | www.rogerpinckers.nl 

verse fruitsappen (appels, peren, kersen, 

blauwe bessen) / confituren, chutneys, 

geleien uit de streek/ Limburgse bieren 

Ingendael streeklikeuren / Limburgse 

stroop Limburgse stoof potten / verse 

eieren/ honing uit Zuid- Limburg / Livar 

varkensvlees uit Abdissenbosch en meer.  

Een bijzonder cadeau nodig? Pinckers 

beschikt over een cadeautafel vol verras-

singen. Ingepakt en wel. Handig en altijd 

bijzonder! U vindt er altijd veel van uw 

gading. Vanwege de centrale ligging is  

er ook een postagentschap. En niet te 

vergeten: in het seizoen zijn er dagverse 

asperges uit Hingen en mooie zoete 

kersen uit Vilt.”

Pinckers is bovenregionaal befaamd  

als leverancier van het betere terras-  

en tuinmeubilair van 4 Seasons outdoor.  

U kunt er uiteraard thuis ook van  

genieten. Stap binnen en geniet!

HANDIG 
EN ALTIJD BIJZONDER!

#food
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Zoals jullie in dit magazine al kennis met mij hebben kunnen  

maken of dat jullie me al aan de receptie hebben ontmoet zal het  

duidelijk zijn dat ik een echte levensgenieter ben. Opgegroeid in  

het Limburgse Heuvelland, door er op uit te gaan veel mooie plekjes 

ontdekt maar ook heerlijke adresjes waar je de Limburgse  

gerechten kunt proberen onder genot van een Limburgs biertjes,  

want bier brouwen dat kunnen die Limburgers wel! Ga er op uit en 

ervaar het zelf. Hoor graag hoe jullie het ervaren hebben. 

Een leuke route door het landschap be-

gint als u aan de hoofdingang van het 

park rechtsaf de Cauberg af gaat. Onder 

aan de berg houdt u links aan en gaat 

u rechtdoor tot aan de verkeerslichten 

waar je alleen maar rechts of links kunt 

gaan. Op dit kruispunt gaat u rechts af 

(Reinaldstraat) en rijdt rechtdoor aan 

de rand van Valkenburg langs het Ber-

kelplein. Bij de rotonde nog rechtdoor 

totdat de weg links afbuigt(rechts gaat 

u het centrum in). U vervolgt de weg 

naar links (Neerhem) en blijft deze 

weg volgen (Oude Valkenburgerweg). 

U komt door Oud- Valkenburg, Strucht 

en Schin op Geul. Deze plaatsen horen 

allemaal nog bij de gemeente Valken-

burg, zo kunt u zien hoe uitgestrekt 

onze gemeente is en meer dan alleen 

het bekende centrum.

Als u de weg vervolgt komt u in Etena-

ken, hier begint de gemeente Gul-

pen-Wittem. Als u de weg rechtdoor 

gaat komt u in Wijlre uit waarna u 

rechtstreeks de weg naar Gulpen kunt 

volgen. Maar een leuke omweg is om 

aan het begin van Wijlre zelf links af-

slaat de Klapstraat in waar u meteen 

aan de linkerkant Pauls IJsboerderij 

ziet. Begonnen met heerlijke aard-

beien en het ijs dat hiermee gemaakt 

wordt, uitgegroeid tot een mooie bras-

serie met een uitgebreide aantrekke-

lijke kaart. De High-Tea is zeker aan te 

bevelen. 

Als u hier van de lekkernijen heeft 

gesmuld vervolgt u deze weg rechtdoor, 

u gaat onder het bruggetje en ziet aan 

alle kanten het groene landschap met 

schitterende vergezichten. Er zijn ver-

schillende plekken om even te stoppen 

en te genieten op een hoger gelegen 

bankje waar u voor een moment kunt 

wegdromen. Als u de weg vervolgt komt  

op een splitsing. Gaat u naar links komt 

u in het bergdorpje Ubachsberg(waar in 

zelf geboren en getogen ben), maar u 

gaat hier rechtsaf en ziet in de verte de 

oude molen liggen. Aangekomen op de 

kruising kunt u aan de linkerkant parke-

ren en aan de overkant plaats nemen op 

het terras of in de serre van de Bernar-

dushoeve waar je heerlijke biertjes kunt 

proberen of een stukje Limburgse vlaai 

met koffie begeleid met een Elske, HET 

Limburgse likeurtje!

Op het kruispunt kunt u even links 

afslaan en de molen bewonderen, 

rechtdoor richting Eys, of rechtsaf rich-

ting Eyserheide. Bij binnenkomst in dit 

gehucht ziet u aan de linkerkant Fien 

Fleur. Hier vindt u mooie decoratie voor 

in huis gemaakt met droogbloemen 

die geplukt zijn in de eigen pluktuinen. 

Deze bloemen kunt u in zelf ook bij hun 

plukken en een mooi boeket hiervan 

zelf samenstellen. 

Na het mooie boeket voor in de bun-

galow bij elkaar te hebben geplukt ver-

volgt u de weg en houdt links aan. Aan 

het einde van het dorpje slaat u rechts 

af de Eyserbosweg naar beneden waar 

u in Eys uitkomt. Deze Eyserbosweg is 

ook zeer bekend onder de wielrenners, 

een “leuke” klim om uit te proberen hoe 

steil de hellingen in Limburg zijn. Onder 

aangekomen slaat u rechtsaf richting 

Wittem. Wittem staat bekend als “be-

devaartsoord” van Limburg. Een tradi-

tie van Limburgers is bijvoorbeeld “de 

woesj naar Wittem bringe” om tijdens 

een evenement als carnaval mooi weer 

te krijgen. Ook steken veel Limburgers 

hier een kaarsje aan in de mooie kerk om 

iets positiefs te wensen.

De kloosterbibliotheek is een bezoekje 

waard maar is helaas alleen op zondag 

geopend. 

Vanuit Wittem kunt u rechtsaf naar Wijlre 

waar u aan de rechterkant buitenplaats 

Kasteel Wijlre vindt met rondom prach-

tige kasteeltuinen. Helaas is deze gedu-

rende de winter gesloten maar op hun 

webpagina zal de datum van opening in 

2022 weer bekend worden gemaakt. De 

openingsdagen zijn dan woensdag t/m 

zondag  van 11.00-17.00 uur. 

Verderop in Wijlre aan de linkerkant 

vindt u Brasserie Amuseer. Heerlijke plek 

om te genieten van een drankje met bor-

relplank of om diner te gebruiken. Na 

Wijlre volgt u de borden Wijlre, u komt 

langs de Brand Bierbrouwerij. In Gulpen 

is een leuk centrum met verschillende 

leuke kledingwinkels, restaurantjes en 

cafeetjes. 

Poeh Belle op de doorgaande Rijksweg 

is een leuke woonwinkel met vintage en 

brocante items, een bezoekje meer dan 

waard. Herberg de Zwarte Ruiter aan het 

dorpsplein daar moet u even geweest 

zijn om de sfeer van een echt Limburgs 

dorpscafé te proeven, de leukste plek is 

natuurlijk aan de bar.

DAGJE LIMBURGS LANDSCHAP  
PER FIETS OF MET DE AUTO, 

het mooie uitzicht blijft hetzelfde!
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Een leuk uitje is een bezoekje aan bier-

brouwerij De Gulpener waar u een rond-

leiding kunt plannen met een proeve-

rijtje. Uit ervaring weet ik dat het niet bij 

één biertje blijft. 

Vanuit Gulpen gaat u richting Margraten, 

de berg omhoog. In Margraten aan de 

rechterkant vindt u Loods 81 waar u top 

gerechten, worstjes, hammetjes, kaasje 

en meerder lekkernijen kunt kopen om 

in uw accommodatie na een mooi dag-

je Zuid-Limburg na te genieten en uit te 

rusten.

Vanuit Margraten kunt u via de kleine 

dorpjes Ingber, Scheulder, Ijzeren, Sibbe .

Ik hoop dat u heeft genoten van het uit-

stapje en mocht u interesse hebben, dan 

mag u altijd aan de receptie vragen voor 

nog een andere leuke tip!

Groetjes Peggy Janssen,

Landal Kasteeldomein De Cauberg
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#CultureCulture

Aan kunst en cultuur geen gebrek in 

Valkenburg. Ontdek de historie of  

bewonder heden daagse kunstenaars 

in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. 

#Culture

Een leuke wandeling door Val-

kenburg en het mergeldorp 

Sibbe? Dan is de wandeling 

Valkenburg en het mergeldorp 

Sibbe (ca. 8 km.) een aanrader! U komt 

langs de Kasteelruïne, de Sibbergrubbe 

en de kerk van Sibbe. De wandeling be-

gint bij het rode Chateau op ons park. 

Bent u een fanatieke wielren-

ner? Dan is de wielrenrou-

te Amstel Gold Race Route 

(68,6km) misschien wel een 

echte leuke uitdaging! Lim-

burg is de wielerprovincie bij uitstek. 

Pittige beklimmingen, razendsnelle af-

dalingen, holle wegen om doorheen te 

racen en meer dan cameravriendelijke, 

oogstrelende landschappen zo ver je 

kunt kijken. 

Je beleeft de finaleronde van de wielren-

klassieker De Amstel Gold Race zelf door 

de routebordjes van de Amstel Gold 

Race – Lus 3 te volgen.

Van het Drielandenpunt op  

de Vaalserberg tot de beroemd-

ste stadsgezichten van Maas-

tricht: op deze autoroute zie 

je alle hoogtepunten van het 

Zuid-Limburgse heuvelland. De Mer-

gellandroute (112,2km), te volgen via 

de speciale zeshoekige Mergellandrou-

te-bordjes, is met recht een van de be-

kendste auto routes van Nederland.

lijstje!
1. 2.

3.

3 heel verschillende routes rondom de culturele 

stad Valkenburg en zijn prachtige omgeving.

Informatie over o.a. bovenstaande en veel meer bijzondere routes vindt u op www.visitzuidlimburg.nl

Handig!

TAXI NODIG? 
Bel Botaxi 

043 - 601 22 21
Al meer dan 50 jaar een begrip in Valkenburg en omstreken!

Botaxi 
Kon. Julianalaan 13B6301 GT Valkenburg a/d Geulinfo@botaxi.nl

Welkom in Sittard.
Een stad om lief te hebben!

Daar waar
vanuit het noorden 
het Zuid-Limburgse
heuvellandschap verrijst,
tref je het knusse en gezellige 
Sittard: een van Nederlands oudste 
en mooiste vestingsteden. Sittard is
een intieme stad vol met cultuurhistorie, 
authentieke winkels en gezellige horeca. 
Bezoek tal van speciaalzaken in de pittoreske 
binnenstad en kom genieten op het historische 
marktplein, één van de leukste pareltjes van Lim-
burg! Maak je unieke beleving in Sittard af met een 
wandeling door de eeuwenoude straten, over de stads-
wallen en bewonder tal van monumenten en ontdek 
verborgen stadstuinen. In Sittard staat genieten voorop! www.sittardgenietenvoorop.nl 
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Het fascinerende verleden van Zuid- Limburg blijft springlevend 

door het koesteren van haar bijzondere cultuur en tradities. 

ONZE CULTUUR

Auw Wieverbal en carnaval 
Hét startpunt van Carnaval is het Auw 

Wieverbal in Valkenburg. Al meer dan 

55 jaar vindt deze traditie plaats op de 

donderdag voor carnaval. Het is een 

gebruik dat uit Duitsland komt en daar 

bekend staat als 'Altweiberfastnacht'. Op 

deze donderdag namen de vrouwen on-

herkenbaar verkleed de macht over van 

de mannen. Tegenwoordig gaat vrijwel 

iedereen verkleed zoals hij/ zij zelf leuk 

vindt en is er naast een kroegentocht ook 

een muziekprogramma met live arties-

ten op het walramplein. 

Wie de smaak te pakken heeft kan tij-

dens de carnavalsdagen op zondag, 

maandag en dinsdag helemaal uit zijn 

bol gaan op de gezellige muziek en 

genieten van de mooie carnavalskos-

tuums, eten en drinken. Carnaval is van 

oudsher gekoppeld aan Aswoensdag, de 

dag die veertig dagen vasten voor Pasen 

inluidt. De dagen ervoor zijn bedoeld om 

nog even uit de band te springen en flink 

te eten en te drinken, voor de komende 

tijd van bezinning. 

Mei- den planting
Voor het begin van de zomer wordt 

vruchtbaarheid over het vee en de akkers 

afgeroepen door het planten van een 

mei- den. Midden in het dorp wordt een 

hoge, kale den rechtop gezet en versierd 

met de traditionele krans. De plaatselijke 

EN TRADITIES

schutterij of de jonkheid (een vereniging 

van ongetrouwde mannen) organiseert, 

vaak samen met de harmonie, een fol-

kloristisch feest rondom de planting van 

de mei-den. 

Processies
Eeuwenoude tradities komen jaarlijks 

weer tot leven tijdens de religieuze pro-

cessies. Als je witgele vlaggetjes langs 

de weg ziet hangen en straten versierd 

met prachtige bloemenpatronen, dan 

bewandel je de route van een processie.

Bokkenhistorie
De bokkenrijders maakten in de acht-

tiende eeuw Midden- en Zuid-Limburg 

onveilig door overvallen en plunderin-

gen. Oorspronkelijk figureerden de bok-

kenrijders in volksvertellingen. Ze golden 

als goddelozen die de duivel vereerden 

en zich op bokken door de lucht konden 

bewegen. Veel achttiende-eeuwse (ver-

meende) bokkenrijders zijn in Valken-

burg berecht en ter dood veroordeeld. 

Elk jaar in oktober komt tijdens de ‘Val-

kenburgse Bokkenweken’ de typische 

bokkenhistorie en cultuur weer tot leven. 

De Bokkenweken duren van 1 tot en met 

31 oktober en omvatten allerlei activitei-

ten. Een greep uit het aanbod: wandel-

route Bok ’n Kunst, de Bokkenparade (op 

zondag 3 oktober), Bok ’n Blues en de 

grottentocht en/of escape room Bokken-

geheimen.

Cultuurhistorisch erfgoed
In de loop van de geschiedenis is in Val-

kenburg aan de Geul een rijk cultuurhis-

torisch erfgoed opgebouwd. Van kas-

telen tot mergelgrotten, van Romeinse 

katakomben tot het oudste openlucht-

theater van Nederland, je vindt het hier 

allemaal. Beleef verleden én heden in 

vestingstad Valkenburg!
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Elaisa Energetic Wellness

Elaisa Energetic Wellness omarmt je met haar geometrische vormen en biedt alles om  

je tot complete ontspanning te leiden. Hier is ruimte om voluit te genieten en tot rust te  

komen in het diepste van jezelf. In verbinding met de prachtige natuur van het  

Nationaal Park Hoge Kempen omringt onze wellness je met verschillende stijlen, beelden  

en symbolen uit zeer oude wereldculturen. Nationaal Parklaan 7, 3650 Dilsen-Stokkem

Tel. +32 (0) 89 39 09 96 - mail: info@elaisawellness.com

BloteVoetenPark Brunssum

Trek je schoenen en sokken uit en beleef de natuur tot in je tenen!  

Het grootste blotevoetenpad van de Benelux. BloteVoetenPark Brunssum daagt uit, ontspant 

en laat je het bos met al jouw zintuigen ervaren! 100% natuurlijk én gezond. Durf jij het aan?

Ganzepool 9A, 6443WZ Brunssum

 Tel. +31 (0) 63 820 63 03 - mail: info@blotevoetenpark.nl

Kijk op de site van Navish.nl

Toe aan een momentje voor jezelf, plan een ontspannende massage bij Navish.nl. NAVISH staat voor puur, 

ecologisch en natuurlijk welzijn. Er wordt uitsluitend gewerkt met hoogwaardige merken die 100% natuurlijk 

en biologisch verantwoord zijn. Vanuit twee geheel verschillende en unieke locaties bieden zij massages en 

behandelingen aan. Kies voor de boutique-spa van Townhouse hotel in het trendy stadsdeel Wyck in Maastricht óf 

voor de serene rust in het kloostercomplex Hoogcruts te Noorbeek op 15 minuten rijden van Maastricht. Nanouk, 

Vivian en Sheila, vormen samen NAVISH. Met passie en gevoel voor mens en natuur geven zij massages en 

behandelingen. Op basis van hun ervaring in verschillende spa’s, gezamenlijke expertise en visie, hebben zij een 

eigen, unieke methode ontwikkeld. Tel. 06-48155477 - mail: info@navish.nl

Locaties: NAVISH @Townhouse: Sint Maartenslaan 1, 6221 AV Maastricht

NAVISH @HXhoogcruts: Hoogcruts 47, 6255 NS Noorbeek

De stille tuin in Colmont op voor een ontspannende Hotstone massage

Bij massagepraktijk 'De Stille Tuin' in Colmont stimuleren ze het welzijn en de gezondheid van  

uw lichaam en geest.Dit doen zij in een zeer rustige omgeving, op een natuurlijke wijze zodat u 

optimaal. Een hotstone massage is precies wat de naam zegt: masseren met warme stenen.  

Door de combinatie van warmte en druk ervaart men een sensatie van lichaam en geest. 

Een hotstone massage verwent de huid en zorgt 

voor een diepe relaxatie. De doorbloeding 

verbetert en de orgaanfuncties en de stofwisseling worden gestimuleerd. Een 

hotstone massage activeert tevens het zelfherstellingsvermogen van het 

lichaam en laat de spierspanning afnemen. 

Colmont 10C, 6367 HE Voerendaal

Tel. 045- 5751612 - mail: info@destilletuin.nl

Wellness verleidingen in Limburg

#zininzen

Juwelier Haesen, in het bruisende Valkenburg, 

is een eigentijdse juwelierszaak met 

prachtige sieraden voor jong en oud. U kunt 

bij ons terecht voor sieraden en horloges voor 

een leuk feestje of dagelijks gebruik, 

maar ook voor betekenisvolle sieraden voor 

speciale momenten.

JUWELIER HAESEN

Sieraden voor elke herinnering
Juwelier Haesen biedt sieraden voor elke  

gelegenheid. Van de geboorte en communie 

tot het huwelijk en bij overlijden: wij bieden 

sieraden voor alle bijzondere, gedenkwaardige 

momenten in het leven. Zo vindt u bij Juwelier 

Haesen een sieraad voor elke herinnering.

www.juwelierhaesen.nl  •  Valkenburg  •  Tel: 043-601 22 30

#Culture

JOY FLOWERS

Wat heerlijk dat jullie op vakantie zijn in ons prachtige Zuid- 

Limburg, welkom! In Valkenburg kunnen jullie naar hartenlust 

wandelen, bourgondisch genieten én… shoppen! 

Bij Joy Flowers slaag je altijd. In onze gezellige winkel  

in hartje Valkenburg vind je een verrassend groot  

assortiment van verse snijbloemen in alle geuren  

en kleuren. Onze enthousiaste en vakbekwame  

bloembinders maken hiermee de mooiste boeketten 

en geven je graag advies over onze andere woon -  

accessoires. Naast alle bloemen pracht verkopen wij  

in onze 400m2 grote winkel namelijk ook prachtige  

woon accessoires en cadeautjes voor thuis zoals  

de mooie merken Des Pots, Maison Berger,  

Baobab geurkaarsen, Jonathan Adler, Fidrio glas,  

handgeschilderde vazen van Doortje Ijpelaar.

Walravenstraat 10-12 | Tel.: 043 609 0440 | 7 dagen per week geopend | Joyflowers.nl | bestellen@joyflowers.nl

Pluk de dag en kom snuffelen bij Joy Flowers
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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! 

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

#Culture

Deze wandeling vertrekt vanaf de voorzijde van het park  

en is ongeveer 8 KM lang.

 

Als eerste komt u door het Polferbos, na een tijdje  

wandelen komt u uit bij het Openluchttheater. Wist u dat 

het gat naast dit theater is ontstaan door een instorting  

van de Gemeentegrot? Buiten diverse parken brengt deze 

wandeling u  ook langs Kasteel Oost met een kasteelpark 

welke overdag geopend is.

Mocht u deze wandeling graag willen lopen dan kunt u  

een kopie ophalen bij de Receptie.

Heeft u meer tijd? Boek dan zeker ook een rondleiding  

bij Museum de Romeinse Katakomben. Dwalend door  

de onderaardse gangen reizen bezoekers terug in de tijd,  

naar het oude Rome uit de derde en vierde eeuw. 

www.romeinsekatakomben.nl

DE TUINEN EN PARKEN VAN VALKENBURG
AFSTAND: C.A. 8 KM 

MUSEUM DE SCHAT 
VAN SIMPELVELD

Ontdek de schitterende collectie 
kunstschatten in Museum de 
Schat van Simpelveld.

Het museum is gevestigd in een indruk-

wekkend kloostergebouw en bevat de 

grootste collectie negentiende-eeuws 

borduurwerk ter wereld. De Zusters van 

het Arme Kind Jezus produceerden al dit 

borduurwerk zelf, onder andere in het 

klooster in Simpelveld. Met de inkomsten 

die zij hieruit kregen, zorgden ze ervoor 

dat arme kinderen een goede opleiding 

kregen, en weeskinderen een warm 

thuis. Nieuwsgierig geworden?  

Ontdek het hele verhaal in het museum! 

Reserveer deze zomer een  
picknick in de kloostertuin!

Kinderen tot 18 jaar krijgen gratis entree! 

www.deschatvansimpelveld.nl
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Je zou zomaar kunnen denken dat je in het buitenland bent 

beland bij het zien van de wijngaarden in het Heuvelland. 

Maar liefst 32 procent van de totale Nederlandse wijndruiven  

wordt op deze bodem geteeld.

Hier in Zuid-Limburg vangen we de 

zon in druiven die groeien op onze 

wijngaarden. Die zon, maar ook het 

ambacht van de wijnbouwer en de rij-

ke mergelbodem proef je terug in de 

wijnen van Zuid-Limburg. Connaisseurs 

weten het: de meest bijzondere wijnen 

van Nederlandse bodem vinden hun 

oorsprong in onze heuvelachtige regio. 

Aan veel van deze wijngaarden kun je 

een bezoek brengen. Maak hier kennis 

met heerlijke wijnen van topkwaliteit en 

ontdek wijngaarden met een verbluf-

fend uitzicht.

Wijn uit het Zuid-Limburgse mergelland 

en Vijlen heeft dan ook een bescherm-

de status gekregen. De Europese Com-

missie heeft besloten een Beschermde 

Oorsprongsbenaming (BOB) te verle-

nen. Producten die het keurmerk van 

de Beschermde Oorsprongsbenaming 

dragen moeten geproduceerd, verwerkt 

en bereid worden binnen een bepaald 

gebied volgens een erkende en gecon-

troleerde werkwijze.

DOMEIN HOLSET
Domein Holset is gelegen nabij het 

drielandenpunt in het dorp Holset en 

is het Nederlands mousserend wijn-

huis én B&B. Het wijndomein profileert 

zich als Limburgs ‘Champagnehuis’. De 

mooi verbouwde B&B-boerderij, ligt tus-

sen de wijngaarden. Na de rondleiding 

‘Proef Holset’ door de wijngaarden wor-

den in de winkel de wijnen geproefd en 

kun je ze kopen.

WIJNGOED FROMBERG
Deze 3 hectare grote wijngaard is de 

hoogst gelegen wijngaard van Neder-

land. De bodem bestaat uit een mi-

LIMBURG,
DÉ WIJNPROVINCIE VAN NEDERLAND 

neraalrijke löss bovenlaag gemengd 

met grind op een ondergrond van 

mineraalrijke kalksteen (mergel). De 

ondergrond bestaat uit een oudere en 

daarom ook hardere mergelsoort. Dat 

maakt dat de druif hard moet werken 

om de mineralen die erin zitten op te 

nemen. Dit zorgt voor sterke stokken 

met druiven die krachtige uitgesproken 

wijnen leveren. Je kunt hier terecht voor 

rondleidingen, proeverijen en verkoop 

van mooie producten.

WIJNDOMEIN ST. MARTINUS
In het bergdorpje Vijlen liggen de duur-

zaam geteelde wijngaarden van Wijndo-

mein St. Martinus, de oudste wijngaard 

van Nederland. De wijngaard bestaat al 

sinds 1988 en was de eerste die rode 

wijnen maakte in Nederland. Oenoloog 

Stan Beurskens, zijn vrouw Nienke en het 

hele team vertellen je er graag alles over!

WIJNGAARD KRUISBOOM
Wijngaard Kruisboom is gelegen tegen 

de helling van Klimmen en is eigen-

dom van familie Maessen. Het is een 

kleine wijngaard waarin met veel liefde 

de wijnstokken worden verzorgd, zodat 

er samen met de wijnmaker top wijnen 

geproduceerd kunnen worden. Vanuit 

de wijngaard kunnen je van een prach-

tig uitzicht op Valkenburg genieten. In 

de wijngaard zijn Chardonnay stokken 

aangeplant en een klein gedeelte is voor 

de Gewürztraminer bestemd.

WIJNGAARD DE 
DEELGAARDERBERG
De witte wijnen die in Wijngaard de Deel-

gaarderberg geproduceerd worden zijn 

speciaal geselecteerd om te worden ge-

nuttigd bij een aspergemaaltijd. In het na-

jaar van 2007 zijn de wijnstokken verplant 

van Maasbracht naar Maria-Hoop. Vanaf 

2008 worden er jaarlijks een aantal rijen 

met wijnstokken aan de wijngaard toe-

gevoegd. Momenteel bestaat onze wijn-

gaard uit 1300 wijnstokken waarvan Aco-

lon, Dornfelder, Auxerrois en Pinot Blanc.

WITTEMER WIJNGAARD
In 1999 nam Wim Hendriks de wijn-

gaard in Wahlwiller over en nu staan 

er 1200 stokken. Op de kalkgraslanden 

rondom de wijngaard vindt je bijzonde-

re kalkflora en -fauna van orchideeën, 

kruiden zoals tijm en oregano, bewoon-

de dassenburchten en de beschermde 

wijngaardslak. Alles gebeurt ambachte-

lijk: oogsten met de hand, kneuzen en 

ontstelen met de schaar, het persen en 

de toevoeging van de wijngist.
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Kerststad Valkenburg

Een stukje verderop...
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Een bezoekje aan ons vakantiepark tijdens Kerststad Valkenburg is een 

magische beleving. Het park is sfeervol verlicht met duizenden lampjes 

en tijdens incheck wordt je verwelkomd door onze kerstman met choco-

mel en glühwein. 

Ook in Valkenburg 

ademt zes weken 

lang alles kerst. 

Het speciale aan 

Kerststad Valken-

burg is dat je zowel boven 

als ondergronds kunt genie-

ten van de kerstmarkten en 

kerstactiviteiten. Laat je mee-

voeren door de ondergrondse 

betovering in de kerstgrotten van 

Valkenburg en ontdek de gezelligste 

kraampjes, sfeervolle lichtjes en me-

terslange miniatuurdorpjes. Hier ont-

dekt u pas echt een onvervalst kerst-

gevoel.

Kerstmarkt gemeentegrot
In de sfeervolle mergelgangen van de 

gemeentegrot vind je de oudste, groot-

ste en meest bezochte ondergrondse 

kerstmarkt van Europa! De gemeente-

grot is tijdens kerst omgetoverd tot een 

grote sfeervolle kerstmarkt. Een echte 

aanrader voor kerstliefhebbers.

Kerstmarkt fluweelengrot
Onder de kasteelruïne van Valkenburg 

kronkelen de eeuwenoude gangen 

van de fluweelengrot. Elk jaar staan er 

verspreid door deze lange gangen de 

leukste kraampjes. Een bezoek aan deze 

knusse grot maakt het kerstgevoel nog 

net ietsjes leuker.

Winter wonderland
Ervaar het kerstverhaal in de onder-

grondse mergelgangen van de Wilhel-

minagroeven en zie met eigen ogen 

de mooiste kersstal van Europa!  Een 

perfect vervolg op deze beleving is de 

kabelbaan te pakken naar de grootste 

verlichte kerstboom van Limburg: De 

Wilhelminatoren.

Kerstshow in Mergelrijk
Hier kijkt u uw ogen uit met de mooiste 

en levensgroten mergelsculpturen. Ont-

dek hier ook het 25 meter lange kerst-

verhaal in miniatuur. Deze kerstshow is 

leuk voor jong en oud en wil je dus zeker 

niet missen!

Santa’s village 

De sfeervolle kerstmarkt in hartje Val-

kenburg. Allemaal gezellige chalets vol 

met kerstspulletjes en leuke gifts. Maar 

kunt u hier genieten van heerlijke olie-

bollen, crêpes en allemaal andere lek-

kere dingen. Natuurlijk kunt u bij San-

ta’s bar genieten van een lekker glaasje 

Glühwein of heerlijke warme chocomel. 

Landal Kerstparade 
Tijdens Kerststad Valkenburg trekt twee 

maal per week een sprookjesachtige op-

tocht door de oude straatjes van het stad-

je. De historische kern vormt een specta-

culair decor voor de lichtstoet met rijkelijk 

versierde praalwagens en groepen dan-

sers in prachtige kostuums. Stilstaan 

tijdens het kijken is bijna onmogelijk. 

De lichtjes, dansers, wagens en de aan-

stekelijke muziek maken de kerstparade 

elk jaar weer tot één van de grote publiek-

strekkers van Kerststad Valkenburg.

Route d’Amuse
Een groot succes en het recept zo een-

voudig. Tijdens de wandelroute krijgt u 

bij 4 horecazaken een amuse. De route 

laat je een stukje Kerststad Valkenburg 

ontdekken, maar ook iets van het prach-

tige landschap rondom het Geulstadje.   

Meer in informatie

www.kerststadvalkenburg.nl 

Magisch Maastricht.

Een bezoekje aan de kerstmarkt in Maas-

tricht is een magische beleving. Natuur-

lijk vind je hier ontelbare kraampjes met 

leuke kerstspullen en lekker eten.  Het 

betoverende uitzicht op het Vrijthof van-

af het reuzenrad maakt het kerstgevoel 

compleet.

Kerstmarkt Aken
Net over de grens in Duitsland vind 

je vanaf half november een sfeervolle 

kerstmarkt. Het is altijd gezellig rond-

om de vele lichtjes en kraampjes. 

Geniet hier van een typische Duitse 

curryworst, reibekuchen en heerlijke 

kruidige Glühwein.

Kerstmarkt Düsseldorf. 
Het sfeervolle oude stadscentrum wordt 

elk jaar omgetoverd in een grote kerst-

markt. Op zes verschillende pleinen 

staan kraampjes met leuke kerstspulle-

tjes, heerlijke Glühwein en de lekkerste 

hapjes. De reusachtige kastanjebomen 

zijn tijdens de kerstmarkt met prachtige 

lampjes versierd.
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Wie kiest voor een weekendtrip of een 

langere vakantie in Valkenburg aan de 

Geul kiest voor ontspanning en plezier 

in een natuurrijke omgeving met een 

haast mediterrane sfeer. Met uw verblijf 

in het prachtig gelegen Landal Kasteeld-

omein De Cauberg heeft u gekozen voor 

een uitstekende uitvalsbasis om te ge-

nieten van ons historisch geulstadje, het 

prachtige heuvelland of een tripje naar 

een van de omliggende steden in de eu-

regio. Maastricht, Aken (D) en de Belgi-

sche steden Tongeren en Hasselt liggen 

immers om de hoek. 

Onze inwoners, ondernemers en na-

tuurbeheerders staan met open armen 

voor u klaar als u ons weer komt bezoe-

ken. Veel van onze gasten komen graag 

terug omdat ze zich hier thuis-van-huis 

voelen. ‘Je waant je in het buitenland’ is 

een veelgehoorde reactie. En dat klopt 

natuurlijk!  

Valkenburg aan de Geul geniet internati-

onale bekendheid. Niet alleen vanwege 

haar historische karakter maar ook om 

de vele (wielersport)evenementen, de 

bourgondische levensstijl en adembe-

nemende natuur. Hier ligt het kloppend 

hart van ons fraaie Limburgs heuvel-

Burgemeester van Valkenburg aan de Geul

land. U bent altijd welkom in ons hart. 

Bij ons raakt u niet snel uitgekeken. In 

onze natuur en het glooiend landschap 

kunt u altijd komen onthaasten, wande-

len, fietsen, rennen en slenteren. Ons 

hart gaat sneller kloppen als wij u zien 

genieten. 

U hebt vast genoten van het gevarieerd 

culinair aanbod met smaakvolle gerech-

ten en streekproducten. Onze onderne-

mers willen u ook blijven verrassen in 

onze winkelstraten met tal van speciaal-

zaken, stijlvolle modezaken, kwaliteit-

sproducten en uitnodigende winkels. 

En dan niet te vergeten onze attracties, 

evenementen en cultuurhistorische 

plekken voor jong en oud. Uitstapjes die 

gegarandeerd voor de nodige ontspan-

ning en plezier hebben gezorgd of leer-

zaam zijn geweest. 

Het is en blijft goed toeven op onze ter-

rasjes waar u hebt kunt genieten van de 

kleuren en geuren van onze prachtige 

vestingstad, flanerende bezoekers en de 

vele mooie uitzichten. 

Het heuvelland werd in de zomer van 

2021 hard geraakt door een waters-

noodramp. Ik vind het vanzelfspre-

kend om hier ook mijn grote dank uit 

te spreken voor de menslievende hulp 

die de getroffenen gezinnen hebben 

gekregen van Landal en de huiseige-

naren, voor de opvang van mensen 

die hun huis voor langere tijd hebben 

moeten verlaten en het snel beschikbaar 

stellen van woonruimte. Ook daarom 

ben ik trots!

Ik ben ervan overtuigd dat u hebt 

genoten van uw verblijf en zie u 

graag terug! 

IK ZIE U GRAAG TERUG!
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Elke dag geopend vanaf 10.00 uur | Gaiaboulevard 1 Kerkrade

  IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

Volg ons via

Veilig
samen
uit

2020

STA OOG IN OOG MET
1500 DIEREN

KLIM EN KLAUTER 
IN DE VERSCHILLENDE 

(OVERDEKTE) SPEELTUINEN

ONTMOET 400 FLAMINGO’S
DE GROOTSTE GROEP VAN EUROPA! 

P MP
BELEEF ZUID-AMERIKA IN HET NIEUWE 
PAMPA-GEBIED EN DE

GaiaZOO-TICKETS
MET KORTING!

Meer informatie bij de Landal receptie

GaiaZOO adv Landal A4 NL 0222 v1.indd   1GaiaZOO adv Landal A4 NL 0222 v1.indd   1 21-02-22 - wk 8   09:5221-02-22 - wk 8   09:52


