
   

ANIMATIE IDEEEN               VAKANTIEHUIS  FABIOLA                                2016 

I. OP HET DOMEIN 
 

A.  Actie en beleving buiten 
 

 Rijplezier 
 

1. Gocarts: enkel voor op het domein + aangepaste gocarts voor rolstoelgebruikers   

                   Prijs: gehandicapten en scholen : € 2,25/uur –   € 3,50 voor 2 uren. 
                   Families en organisaties  : € 3,00/uur-  € 5,00 voor 2 uren 
     

2. Spoorfietsen: 6 fietsen op spoorrail en fietshelm verplicht. Vanaf 10 jaar. 

                             Prijs : gehandicapten en scholen : €2.25/uur en €3.50 voor 2 uren 
                                       Families en organisaties : €4,00/uur en €6,00 voor 2 uren 
 

3. Gocarttrein: toegankelijk voor rolstoelen  –  tot + 15 personen – 8 trappers nodig  

                          Prijs : gehandicapten en scholen : €17.50/uur en €25,00 voor 2 uren 
                                    Families en organisaties : €25,00/uur en €35,00 voor 2 uren 
 

4. Fabiola-Express: 8-tal modulaire wagentjes, elk wagentje biedt plaats aan 1 rolstoel en 2 co-passagiers of 4 passagiers. 

Het treintje wordt getrokken door een minitractor. 
                                    Prijs : gehandicapten en scholen : € 17,50/half uur en € 35,00 voor 1 uur 
                                               
 

5. Fietsen op het domein: enkel toegelaten op de verharde wegen, niet op de speelplaatsen  –  toezicht verplicht  ! – vrij   

    rondfietsen mag niet omwille van de veiligheid op het domein– zie verder fietsen ‘buiten het domein’. 
                                 Prijs : gehandicapten en scholen :  €2,75 voor halve dag en €3,75 voor ganse dag    

                                            Families en organisaties :  €4,00 voor halve dag en€6,00 vaar ganse dag             
    Prijs bijzondere fietsen: € 6,50/halve dag en € 9,00/dag     

 

6. Verkeerspark : spelenderwijs met de verkeerstekens kennismaken, dit kan zowel met de fietsen als met de go-carts.  

 

  Durf en behendigheid 
 

1.  Avonturenpad:   een gevarieerde combinatie van verschillende evenwichtstoestellen. Een must voor alle avonturiers: 

‘wie bereikt het eindpunt zonder de grond te raken?’ voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Prijs : gratis 
 

2. Touwenparcours: een beetje moeilijker dan het avonturenpad:  apenbrug – indianenbrug – boomstam – dubbele 

catcrawl – olifantenpoten – … vanaf 10 jaar. Prijs : gratis 
 
3. frisbeegolf: met een frisbee in zo weinig mogelijk pogingen in een doel proberen te gooien Prijs: gratis 

 
4. bogenset: deze set bestaat uit  4 bogen (3 voor rechtshandigen, 1 voor linkshandigen) en veilige pijlen om op doelen te 

mikken. Een leuke voorbereidende activiteit is het elastiekschieten, waarvoor een 5-tal ‘Eagle Eyes’ ter beschikking staan. 
Ook is er het materiaal aanwezig voor  blaaspijp-schieten. Prijs: € 20 per uur 
 
5. blote-voetenpad Op het domein is er een blote voetenpad aanwezig van ongeveer 250 m. Het pad leidt doorheen 

stroken met modder, water, keien, gras, houtsnippers, boomstammen,... prijs: € 0.50 p.p. 
 
6. KUBB-spel: is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te 

gooien. Kubb kan kort worden omschreven als een combinatie van bowling, petanque, en schaken.  

 Prijs: gratis 
 
7. Houten buitenspelen: jenga, slagbal, schietspel, ei- en lapelspel, spinladder en houten werpspel. 

                                       Prijs € 6,00/halve dag ( enkel voor niet doelgroepen) 
 
8. Fabiolagolf: in zo weinig mogelijk slagen het parcours van 10 holes afleggen. 

                         Prijs: € 10,00 
 

  Bosspelen (gratis) 
 

1. Douaniers en smokkelaars: kinderen moeten diamanten smokkelen voor op de kroon van de prinses. Wie de meeste    

    diamanten heeft mag trouwen. – duurt ongeveer 60 min.  
 

2. Het lawaaispel: zoek geluiden in het bos en kijk uit voor de geluidsman voor een groep tot  20  kinderen  

    (vanaf 6 jaar) – duurt ongeveer 60 min.  
 

3.  Spaarpot :  

    Wie vlug is en geluk heeft, die wint de grootste spaarpot voor een groep tot 
    20  kinderen (vanaf 8 jaar) – duurt ongeveer 60 min.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bowling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petanque
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaken_(bordspel)


   

 
4. schattenjacht:  

Wie slaagt er in om de meeste schatten te veroveren en er het mooiste kasteel mee te bouwen? voor een groep tot 
    20  kinderen (vanaf 8 jaar) – duurt ongeveer 60 min.  
 
5. Verhalenmakers in het bos: tikspel gecombineerd met zoekspel 

 
6.Striptekenaars in het bos : tikspel gecombineerd met zoekspel 

 

 Opdrachtspelen  (gratis) 
 

1.  Kennismakingstocht: een wandeling ter kennismaking van het domein (kinderen kunnen onderweg vraagjes oplossen). 
 

2.  Wedden dat: ‘de Ieiding’ wedt dat de deelnemers bepaalde opdrachten niet binnen een bepaalde tijd  

     kunnen oplossen. 
 

3. Ganzenbord: opdrachtenspel. Ganzenbord avond : voor 5
de

 en 6
de

 leerjaar. 

4. Stripsterrenspel: een zoekspel met opdrachten die je zelf kan verzinnen.  

5. Smurfenspel: een zoekspel met opdrachten. 

6.  Kaboutertocht: tochtje met opdrachten voor de kleintjes (maximum 20 kinderen). 
 
7.  Kimspel: U krijgt allerlei spelmateriaal mee om alle zintuigen eens te testen; horen, zien, ruiken,tasten en proeven  

 

 

Voor de echte padvinder (gratis) 
 

1. Steroriëntatie: leren werken met kaart en kompas, Ieren afstand schatten. 

2. Reflectorentocht: de reflectoren worden in het bos opgehangen, de kinderen vinden hun weg d.m.v. de reflectoren –  

    zorg voor voldoende zaklampen ! 

 
 

B.  Spelen, sporten en crea binnen 

 

Bewegen in de sporthal 
 

1. Sport: In de sporthal kunt U de meeste zaalsporten spelen  (voetbal, volleybal, basketbal, handbal, hockey,…).  Indien U 

dat wenst kan een sportcircuit opgesteld worden. 
 

2. Spel: In de sporthal kan er ook een spelencircuit (potten gooien, sjoelen, bowling,…) opgesteld  worden waarbij U ook 

gebruik kunt maken van het luchtkussen. Een combinatie van een sport-en spelencircuit  is eveneens mogelijk !  
 

 
3. Dans:   voor de kleintjes is er ‘mini-disco’ 

                 voor de ouderen ‘ aerobic’ 
 

 

4. Spelkoffer: mogelijkheid tot ontlenen van verschillende onderdelen uit het spelkoffer: reuzenmikado,                                                      

    reuzentwister, zakken voor zaklopen, vangster, shuttlebal, jongleersjaaltjes, jongleerringen,  
                  bultenballen, zweefbal, zomerski, spelballen, vortex, mini-beachbalset, vogelvluchtspel, parachute. 

 

5. Reuzespelen: meerdere gezelschapsspelen in groot formaat  Prijs: € 6,00/halve dag ( enkel voor niet doelgroepen,   

    doelgroepen gratis) 
 
6. Shuffleboard: Middels een gevorkte stok 4 schijven over een baan met puntenverdeling schuiven om zo zoveel mogelijk  

    punten te behalen. Behendigheid en strategie zijn belangrijker dan kracht. 
 
7. curling: Schuiven van glijstenen over een tapijt naar een doel. 
   Prijs : gehandicapten en scholen :  €15 per uur voor 1 baan en €25 voor 2 banen   
                                       Families en organisaties :  €20 per uur voor 1 baan en €30 voor 2 banen   
 
8. Jongleer- en balanceerkoffer: een 10-tal voorwerpen om te jongleren en balanceren 

                             Prijs: € 6,00/halve dag (enkel voor niet doelgroepen) 
 
9. NIEUW skillastics: spel met dobbelstenen met 26 verschillende oefeningen om je algehele conditie te verbeteren. 

 
10. NIEUW Jagersbal: via samenspel probeer je zo vlug mogelijk de ballen van je eigen kleur te verzamelen in je eigen 

mand. 
 
11. NIEUW Voetvolley/Zitvolley: bij voetvolley mag je de bal enkel met je voeten of benen raken, bij zitvolley raak je de bal 

enkel met je handen of armen. Er zijn verschillende variaties mogelijk. 



   

 
  
 

Zwembadanimatie 
Aquarobic of waterspelletjes  

Deze activiteiten kunnen enkel woensdagvoormiddag plaatsvinden indien jullie dan het zwembad gereserveerd hebben.  
€ 12,50 voor 30 min.  max 30 leerlingen 

 
 
Volkspelen 
 

Een tiental oude volksspelen staan opgesteld in een zaaltje naast de sporthal .  

  Prijs : : €15.00 per uur             
    
                                                                                                             

Kook- en bakplezier 
 

1. Bakken: Het materiaal, de oven en de ingrediënten worden ter beschikking gesteld.  Verschillende  

                   mogelijkheden: 

 brood en/of broodjes   (0,85 €/lln) 

 sandwichen en rozijnenbrood of suikerbrood – vlechtwerk    (1,00 €/lln) 

 koekjes van zanddeeg  (0,85 €/lln) 

 speculaas    (0,85 €/lln) 

 pizza    (3,75 €/pizza – 4 lln) 

   Wil je bakken in een echt bakhuis met een houtoven ?  In het houten huisje kan je met ongeveer 12  lln terecht – het     

   lokaaltje is rolstoeltoegankelijk en volledig uitgerust met de nodige materialen; 

   huurprijs: 10,00 € voor gehandicapten en scholen en 20,00€ voor families en organisaties  
 

2. Popcornapparaat: Maak zelf popcorn!  0,75 € per 100 gr en popcornapparaat  huurprijs  €7,50 
 

3. Pannenkoekenkar: de pannenkoekenkar is uitgerust met 4 vuren; ingrediënten en hulpmateriaal worden  

    ter beschikking gesteld –  € 0,70 (2 pannenkoeken) per leerling – gratis indien ter vervanging van het 
    vieruurtje. De pannenkoekenkar kost altijd € 7,50. 
 

Creatief 
 

1.  Werken met klei en materiaal uit de natuur. Prijs afhankelijk van het gebruikte materiaal. 
 

2.  Op stap met zelfgemaakt lampionnetje.  Prijs afhankelijk van het gebruikte materiaal. 
 

3.  Spannend verhaal in de kota-hut – haardvuur mogelijk. Prijs : € 15,00  voor gehandicapten en scholen; € 20 voor families 

en organisaties) – tot 60 kinderen.  Voorleesverhalen te bekomen bij de onthaaldienst. 

 
 
 

II.  BUITEN  HET  DOMEIN 
 

A. Te voet eropuit ! 

 

Wandelingen - natuurgericht 
 

1.  Mechelse heide: geleide wandeling met gids – prijs : € 37,5/gids/max. 25 pers.  

                                 geleide wandeling met gids en heidetas en boekje – prijs: € 25,00/gids/max. 25 pers. 
  

2. Nationaal Park Hoge Kempen : in dit 5.700 ha grote natuurgebied kan je op stap met een ‘ranger’.  

    prijs : vanaf € 50,00/ranger/max.25 pers. – speciale wandelingen uitgewerkt voor vakantiehuis Fabiola (€ 60,00). 

    http://www.nationaalpark.be/ 
                                          

3. Oude zandgroeve : wandeling met kaart, op kompas, met het volgen van pijltjes of tekens, of met   

     fotozoektocht (duur:ongeveer 3 uren) – kan aansluitend op steroriëntatie. 
 

4.  Uiterwaarden van de Maas: mogelijkheid tot wandeling met gids 

 

 

Opdrachtwandelingen 
 

1.  Kompastocht:Met behulp van kaart en kompas je weg vinden. Stationnetje 3 km en zandgroeve 8 km.   
  
 

2.  Fotozoektochten: * stationnetje Eisden (5 km of 3,5 km )     

                                       * zandgroeve (8 km)                                    * Maasmechelen Village (10km) 

 

http://www.nationaalpark.be/


   

3.  Kruispuntenroute: via kruispunten-pijlen route naar het stationnetje via “de” winkelstraat van Eisden (6km) 
 

4.  Survival: wandeltocht met Iudieke en avontuurlijke opdrachten voor de liefhebbers. 
 
5.  Wekkertocht: wandeltocht, route zelf te kiezen. De wekker wordt ingesteld en telkens deze rinkelt, wordt er een opdracht   

uitgevoerd. Keuze uit 11 opdrachten. 
 

 
Avondwandelingen 
 

1.  Fakkeltocht:  fakkels zijn bij ons te koop aan € 1,50  

2.  Reflectorentocht: de reflectoren worden in het bos opgehangen, de kinderen vinden hun weg d.m.v. de reflectoren.  
     Zorg voor voldoende zaklampen. Afstand: 3 km  

 
3. Lampionnentocht zie creatief. 

 

 

Cultuurwandeling 
 

Culturentocht: U fietst of wandelt door Eisden en komt onder meer langs de Turkse Moskee,  

       de St-Barbarakerk, museum van de mijnwerkerswoning, de mijngebouwen, … 
       U kunt op voorhand een afspraak maken om de moskee en het mijnhuis te bezoeken. 
       Afstand:ongeveer 12 km       Prijs: Mijnhuis + moskee : € 3,00 /persoon 

 

 
Speeltuinen 
 

1.  wandeling naar speeltuin Jagersborg centrum Maasmechelen (afstand 3 km enkel) inkom gratis 

 
Openluchtzwemmen 
 

- wandeling naar domein ‘de Kikmolen’ – afstand ong. 4 km  (h/t 8 km) – natuurzwembad met glijbanen: € 5,00 voor  
  volwassenen, € 3 voor kinderen tot 11 jaar  – open van 10.00 tot 18.00 u. 
 

B. Met de bus of de fiets 

 

1. Museum in Maasmechelen 
 
Carnavalsmuseum: op 3 km van Vakantiehuis Fabiola.  Groepen kunnen een gids reserveren. Meer info op de site 

 http://www.toerismemaasmechelen.be/WAT_TE_DOEN/Bezienswaardigheden/Carnavalsmuseum 

 
Landbouwmuseum: de toegang is gratis, wel steeds op afspraak 

 http://www.toerismemaasmechelen.be/WAT_TE_DOEN/Bezienswaardigheden/Landbouwmuseum 

 
2. Maaseik 

 

Musea Maaseik:  regionaal vernieuwd archeologisch museum    http://www.museamaaseik.be/nl/index.php 
  afstand: 46 km heen en terug         prijzen zie site maandag gesloten. 
 

Boot Marec:   boottocht naar witte dorpje Thorn, 2 maal een uur varen  http://www.marec.be/ 
   
De Warre:   speeltuin + adventure (klim- en touwenparcours)    

                                http://www.maaseik.be/Sport-en-recreatie-Adventure-park-De-Warre.html 
 

3. Stokkem 

 

De Wissen:   audiovisueel museum over de verschillende aspecten van de Maas, haar uiterwaarden en de     

                               rietvlechtkunst.  afstand: 30 km heen en terug          prijs: vlechtatelier + zoektocht museum:€ 6,00 / ll 
  vijverbiotoopstudie:  €50,00/gids    natuurgids: € 25,00/gids 
                              
                              fluisterboten:  €4.00/pp 

     http://www.dewissen.be/ 
 

Geitenboerderij Ommersteyn:  na een rondleiding in de kaasmakerij, de geitenstallen, voeropslagplaatsen en de  

                               boomgaard weet u alles over “ Van gras tot kaas aan de maas”!      duur: 1,5uur   prijs: € 25,00/klas 

       http://www.stichting-ommersteyn.be/ 
 

4. Genk 

 

http://www.toerismemaasmechelen.be/WAT_TE_DOEN/Bezienswaardigheden/Carnavalsmuseum
http://www.toerismemaasmechelen.be/WAT_TE_DOEN/Bezienswaardigheden/Landbouwmuseum
http://www.museamaaseik.be/nl/index.php
http://www.marec.be/
http://www.maaseik.be/Sport-en-recreatie-Adventure-park-De-Warre.html
http://www.dewissen.be/
http://www.stichting-ommersteyn.be/


   

Planetarium:   na de planetariumvoorstelling kan bij helder weer de sterrenwacht bezocht worden. 

  afstand: 36 km heen en terug             http://www.cosmodrome.be/ 
 

Voetbalstadion:  fietstocht naar het stadion te Genk    afstand: 24 km heen en terug prijs : afhankelijk van rondleiding 
 

Openluchtmuseum Bokrijk:  speeltuin, tuinen en arboretum zijn gratis. afstand: 50 km heen en terug.     

 prijs: zie site van Bokrijk:  http://www.bokrijk.be/ 

 voor bijkomende inlichtingen ivm. activiteiten en ateliers kunt U op de animatiedienst de Bokrijkgids  
   Raadplegen of een kijkje nemen op hun site. 
 

Heemmuseum:  een waardevol valleigebied van de Dorpsbeek met neerhof, bijenhal, instructieve tuin,    
Kempische bakoven, kinderspeeltuin en amfibieëntunnels. Er kunnen verschillende activiteiten 
gereserveerd worden zoals kabouterwandeling, bosexcursie, paddenstoelentocht, bezoek aan bijenhal,  

   containerpark,…    
 

5. AS 
 

                                         

Stationnetje van As: minitrein – railbiken – replica boortoren - …   www.kolenspoor.be  

 
 
 
6. Opglabbeek 

 

Natuurhulpcentrum:  opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren     afstand: 32 km heen en terug    
           prijs: € 3,50 I persoon, met een minimum van € 70,00   duur: 2 uur   

                                            http://www.natuurhulpcentrum.be/  

7. Zutendaal 

 

Insectencentrum De Lietenberg : enkel in seizoen  € 4,00/persoon voor groepen 

                                                                  http://www.lieteberg.be/ 
 

Blote voetenpad Lietenberg: voel met je zintuigen en je voeten de bijzondere prikkels van hout, stenen, boomsnippers,  
  gras, leem en water op een gecontroleerd parcours dat enkel toegankelijk is op blote voeten. 

                maandag gesloten   prijs: €3,00 pp    http://www.lieteberg.be/ 

                                                            
Manege Bosscherhof:  € 10,00 /paard /uur, hier blijft er een begeleider van de manege bij    groep zorgt steeds zelf voor  

                                   1 begeleider per paard    niet op woensdagnamiddag!     afstand: 26 km heen en terug 
                                                  http://bosscherhof.com/  

8. Lanaken 
 
 

Kinderboerderij : boerderij en speeltuin zijn gratis      mits reservatie en betaling kunnen scholen deelnemen aan  
     verschillende boerderij en natuuractiviteiten    tel.: 089/ 712120 

    http://www.lanaken.be/Toerisme/Domein_Pietersheim/Kinderboerderij 
 

Waterburcht:  ruines van oude waterburcht – recent gerestaureerd  educatieve spelen met gids van kleuter tot  
    1

ste
  graad van secundair onderwijs       

                               http://www.lanaken.be/Toerisme/Domein_Pietersheim/Waterburcht_Pietersheim 
 

 

9. Bilzen 

       

 
Binnenspeeltuin kinderrijck: 5000 m² speelplezier voor kinderen tussen 0 en 12 jaar  
       http://www.kinderrijck.be/index.php  
 

10. Hasselt  

 

Action Park :       openluchtavonturenpark  voor 12 jaar en ouder. Er wordt 1 monitor voorzien voor 20 leerlingen.  
 ook toegankelijk voor kinderen met een handicap     
  Prijzen zie  

                               http://www.hasselt.be/nl/54/collections/555/action-park.html 
 
Sportbos:            openluchtavonturenpark voor 6 tot 12 jaar     prijzen zie 

                                  http://www.hasselt.be/nl/47/collections/560/sportbos.html 
 
Plopsa-indoor: grote binnenspeeltuin aan de Grenslandhallen te Hasselt – prijzen zie 
                               http://www.plopsa.be/plopsa-indoor-hasselt/  
 

Kinderboerderij Hasselt: educatieve boerderij met speeltuin en wandelgelegenheid – gratis  

                               http://www.hasselt.be/nl/content/459/kinderboerderij.html 
 

http://www.cosmodrome.be/
http://www.bokrijk.be/
http://www.kolenspoor.be/
http://www.natuurhulpcentrum.be/
http://www.lieteberg.be/
http://www.lieteberg.be/
http://bosscherhof.com/
http://www.lanaken.be/Toerisme/Domein_Pietersheim/Kinderboerderij
http://www.lanaken.be/Toerisme/Domein_Pietersheim/Waterburcht_Pietersheim
http://www.kinderrijck.be/index.php
http://www.hasselt.be/nl/54/collections/555/action-park.html
http://www.hasselt.be/nl/47/collections/560/sportbos.html
http://www.plopsa.be/plopsa-indoor-hasselt/
http://www.hasselt.be/nl/content/459/kinderboerderij.html


   

11. Beringen 

 

Vlaams mijnmuseum: een levend museum, een fascinerend bezoekerscentrum en een uniek mijnpatrimonium. 
 afstand: 70 km           pakket voor scholen: “Op pad met de  

 mijnwerker”     duur: 2 uur  prijzen zie   http://mijnmuseum.be/ 
 

         
      

 
      
Recreatieoord ’t Fonteintje: Het recreatieoord omvat een (toegankelijke !)  speeltuin, minigolf, uitkijktoren,… 

                         http://www.toerismeberingen.be/Html/fontein.htm 

 

12. Tongeren 
 

Gallo-Romeins museum:  museum over de Romeinse tijd + thematentoonstellingen – prijs afhankelijk van rondleiding  

                                            http://www.galloromeinsmuseum.be/intro.php 
 
Stadswandeling met gids:  € 50,00 voor groep tot max. 25. pers. 
 
13. Stein 

 

Steinerbos:     recreatiepark net over de grens in Nederland  geopend van april tot september  

                afstand: 26 km heen en terug.     http://www.steinerbos.nl/  
 
14. Blegny (110 km h/t) 
 

Steenkoolmijn Blegny: bezoek aan de steenkoolmijn  duur: +- 2 uur     

Mijnmuseum: duur: 1,5 uur            

Toeristentreintje: duur: + 50 min.           

Boottocht “Liege-Visé”:  duur: 2 uur           prijzen zie 

 http://www.blegnymine.be/hpnl.htm 

         

 
15. Maastricht 

 

 http://www.vvvmaastricht.eu/op_stap_in_de_stad/een_dagje_uit/rondleidingen_en_excursies.html  
 
Grotten Maastricht :  prijs grotten: volw.: € 5,75 (gids inbegrepen) – kind: € 4,75  duur: 1 uur 
                                     prijs grotten +  bootreis : volw.: € 14,90 –  kind:  € 9,90 – vanaf 20 personen -5%   
 
Stads - I vestingwandeling: een wandeling van anderhalf uur langs de vele mooie plekjes in de binnenstad van Maastricht. 
                                     prijzen zie site  
                                                  
 
Fotozoektocht: “Maastricht anders bekeken” (2,5 km) 
 
Natuurhistorisch museum: voor groepen zijn diverse educatieve programma’ s met practica en werkbladen mogelijk                    
                           prijzen zie site 
                                 
                               
                                  
 
Bonnefantenmuseum: museum voor oude, moderne en hedendaagse kunst. Er zijn verschillende educatieve  

              programma’s voor alle groepen van de basisschool. Bij ieder programma hoort een  
              voorbereidende les die de leerkracht op school ter introductie op het museumbezoek geeft. 
   prijs: afhankelijk van het programma. 

 

 
Dagstrand Oost-Maarland: recreatiepark met strand, buiten- en overdekte speeltuin 

Speeltuin Fort Willem vanaf € 1,90 

Boottochten: diverse boottochten door rederij Stiphout 
 

 
 

http://mijnmuseum.be/
http://www.toerismeberingen.be/Html/fontein.htm
http://www.galloromeinsmuseum.be/intro.php
http://www.steinerbos.nl/
http://www.blegnymine.be/hpnl.htm
http://www.vvvmaastricht.eu/op_stap_in_de_stad/een_dagje_uit/rondleidingen_en_excursies.html


   

16. Valkenburg 

 

Pretpark Valkenier: pretpark voor groot en klein, midden in gezellig Valkenburg    

                        http://www.pretpark-de-valkenier.nl/ 

                   Speciaal Kombi-Arrangement (voor groepen vanaf 20 personen) 
                                 
 
Valkenburg mijn :   ondergronds avontuur, bestaat al 75 jaar. Eerst een film, daarna een rondleiding door oud mijnwerkers   

 in de ondergrondse wereld van steenkoolwinning  prijs: zie website:    

                       http://www.steenkolenmijn.nl/NL_prijzen.htm 
 

Mergelrijk: nieuw vanaf 12/04/14! Veelzijdige beleving, alles over mergel en grotten door de eeuwen heen. 

                                          http://www.mergelrijk.nl 
          

Grottenaquarium:   http://grottenaquariumvalkenburg.nl/home.html 

Kasteelruine en fluweelengrot    http://www.fluweelengrot.nl/ 

Kabelbaan – Rodelbaan en Wilhelminatoren  http://www.agogovalkenburg.nl/ 
                                  

 
17. Heerlen 

 

Kinderstad Heerlen: 8000 m2 overdekt kinderplezier!   geschikt voor kinderen van 2 tot 14 jaar   

                                   afstand: 50 km heen en terug   http://www.kinderstad.nl/ 
 

Kasteel Hoensbroek:  van kleutertocht tot bokkenrijdersrondgang  voor elke leeftijd een boeiend educatief pakket  

                                        http://www.kasteelhoensbroek.nl/ 

 
 

18. Landgraaf 

 

Mondo Verde: een uniek themapark waar je de wereld ziet in één dag! goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers        
  geopend van april t.e.m oktober    

 afstand: 50 km heen en terug   http://www.wereldtuinenmondoverde.nl/ 

19. Eben-Emael 
 

Fortissimus: ondergronds fort van Eben-Emael     http://www.fort-eben-emael.be/ 
 

20. Vaals 
 

Labyrint Drielandenpunt:  duur ongeveer 45 à 60 min.  http://www.drielandenpunt.nl/ (combinatie Heerlen ..) 

 

21. Born 
 

Kasteeldierenpark Born:  speeltuin + dierenpark – ongeveer 20 km  http://www.kasteelparkborn.nl/ 
 

 
 
22. Kerkrade 

 

Continium: ontdek hoe de wereld  - jouw wereld -  in elkaar zit   leuk interactief museum     http://www.continium.nl/  
 

Gaiapark: je kunt in GaiaPark uit maar liefst vier verschillende reizen kiezen, elk met zijn eigen spannende belevenissen  
 en ontmoetingen: Evenaartocht, dinosafari, Mammoutroute, wereldreis. aangepaste route voor  

 rolstoelgebruikers   http://www.gaiazoo.nl/ 
 Voor gehandicaptengroepen best op voorhand reserveren: speciale tarieven! 
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