ANIMATIEMOGELIJKHEDEN OP EN RONDOM
VAKANTIEHUIS FABIOLA

OP HET DOMEIN
A. Actie en beleving buiten
✓ Rijplezier
1. Gocarts: verschillende soorten, enkel voor op het domein.
2. Spoorfietsen: 5 fietsen op spoorrail, een fietshelm is verplicht (kinderen moeten minimum 1,50 m groot zijn).
3. Gocarttrein: Niet meer in gebruik.
4. Fabiola express: 8 wagentjes waarbij er plaats is voor 1 (niet-elektrische) rolstoel en 2 passagiers, of 4 passagiers.
5. Fietsen: Verschillende maten beschikbaar voor kinderen en volwassenen. Ook driewielers en tandems.
6. Elektrische fietsen: Verschillende soorten aangepaste elektrische fietsen beschikbaar (O-Pair, Fun2Go, Velo-plus).
7. ‘Verkeerspark’: Verkeersborden om spelenderwijs kennis te maken met het verkeer.
✓ Durf en behendigheid
1. Avonturenpad: een gevarieerde combinatie van verschillende evenwichtstoestellen. Wie bereikt het eindpunt
zonder de grond te raken? Vanaf 6 jaar.

2. Touwenparcours: een beetje moeilijker dan het avonturenpad, met indianenbrug. Vanaf 10 jaar.
3. Frisbeegolf: met een frisbee in zo weinig mogelijk pogingen in een doel proberen te gooien. Vanaf 10 jaar.
4. Fabiolagolf: In zo weinig mogelijk slagen het parcours van 10 holes op het domein afleggen. Vanaf 10 jaar.
5. KUBB-spel: Kubb is een spel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te
gooien. Er is een indoor en outdoor versie. Vanaf 10 jaar.
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7. Blote-voetenpad: Op het domein is er een mini blote voetenpad aanwezig van ongeveer 250 m. Het pad leidt
doorheen stroken met modder, water, keien, gras, houtsnippers, boomstammen,... Voor alle leeftijden geschikt. De
waterbakken zijn iets dieper maar daar kunnen de kleinere kinderen ook langs wandelen.

8. Outdoor fitness: Zes verschillende toestellen. Vanaf 10 jaar.

✓ Bosspelen
1. Douaniers en smokkelaars: kinderen moeten ‘parels’ smokkelen voor op de kroon van de prinses. Wie de meeste
parels heeft mag trouwen. Voor een groep tem 30 kinderen. Duurt ongeveer 60 min, vanaf 8 jaar.
2. Het lawaaispel: zoek geluiden in het bos en kijk uit voor de geluidsman. Voor een groep tem 20 kinderen. Duurt
ongeveer 60 min, vanaf 6 jaar.
3. Spaarpot: Wie vlug is en geluk heeft, die wint de grootste spaarpot. Voor een groep tem 20 kinderen. Duurt ongeveer
60 min, vanaf 8 jaar.
4. Schattenjacht: Wie slaagt er in om de meeste ‘schatten’ (blokjes) te veroveren en er het mooiste kasteel mee te
bouwen? Voor een groep tem 20 kinderen. Duurt ongeveer 60 min, vanaf 6 jaar.
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5. Verhalenmakers in het bos: Tikspel gecombineerd met zoekspel. Voor een groep tem 20 kinderen. Duurt ongeveer
60 min, vanaf 4 jaar.
6. Striptekenaars in het bos: Tikspel gecombineerd met zoekspel. Voor een groep tem 20 kinderen. Duurt ongeveer 60
min, vanaf 8 jaar.
7. Vossenstrijd: Strategisch loopspel. Voor een groep tem 40 kinderen Duurt ongeveer 60 min, vanaf 10 jaar.
8. Pokemon stratego: Strategisch loopspel. Voor een groep tem 40 kinderen. Duurt ongeveer 60 min, vanaf 8 jaar.
✓ Opdrachtspelen
1. Kennismakingstocht: een wandeling om het domein te verkennen, onderweg moeten vraagjes opgelost worden.
2. Wedden dat: ‘de begeleiding’ wedt dat de deelnemers bepaalde opdrachten niet binnen een bepaalde tijd kunnen
oplossen.
3. Ganzenbord: opdrachtenspel. Vanaf 6 jaar.
4. Ganzenbord avond : vanaf 10 jaar
5. Stripsterrenspel: een zoekspel met opdrachten die je zelf moet verzinnen. Vanaf 8 jaar.
6. Smurfenspel: een zoekspel met opdrachten. Vanaf 6 jaar.
7. Kaboutertocht: tochtje met opdrachten voor de kleintjes (maximum 20 kinderen). Vanaf 4 jaar.
8. Kimspel: Koffer met materiaal om de zintuigen eens te testen: horen, zien, ruiken en voelen.
9. Woudapenbox: Natuur opdrachtenspel
✓ Voor de echte padvinder
1. Steroriëntatie: leren werken met kaart en kompas, Ieren afstand schatten. Vanaf 10 jaar.
2. Woudkeuken: Maak zelf vuur en bereid een gerecht (eitje, worstjes, broodjes,… bakken).
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B. Spelen, sporten en crea binnen
✓ Bewegen in de sporthal
1. Sport: In de sporthal kan je de meeste zaalsporten spelen. Er is ook een luchtkussen aanwezig, en voor personen
met een handicap is er een zweefkussen en ‘droomtentjes’. Deze zijn beide enkel aan te vragen in combinatie met de
sporthal. Vergeet dus niet de sporthal eerst te reserveren. (Denk aan sportschoenen met witte zolen!)
2. Spel: In de sporthal kan er ook een spelencircuit (potten gooien, bowling, jenga, werpspelletjes,…) opgesteld worden.
Dit is enkel op aanvraag en op voorhand te reserveren.
3. Spelmateriaal: mogelijkheid tot ontlenen van verschillende onderdelen: reuzenmikado, reuzentwister, vangster,
shuttlebal, bultenballen, zweefbal, spelballen, vortex, mini-beachbalset, vogelvluchtspel, parachute,…
4. Reuzespelen: Meerdere gezelschapsspelen in groot formaat. Vanaf 6 jaar.
5. Kanjam: Werpen met een frisbee naar doelen. Vanaf 8 jaar.
6. Teambuilding koffer: Allerlei opdrachten om in groep te doen. Vanaf 10 jaar.
7. Curling: Schuiven van glijstenen over een tapijt naar een doel. Vanaf 10 jaar.
8. Jongleer- en balanceerkoffer: Tiental voorwerpen om te jongleren en balanceren. Vanaf 10 jaar.
9. Skillastics: Spel met 26 verschillende oefeningen om je algehele conditie te verbeteren. Vanaf 10 jaar.
10. Jagersbal: Via samenspel probeer je zo vlug mogelijk de ballen van je eigen kleur te verzamelen in je eigen mand.
Vanaf 6 jaar.
11. Voetvolley / zitvolley: Vanaf 10 jaar.
12. Golf: Een indoor golf initiatie. Vanaf 10 jaar.
13. 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
zijn. Ook is er materiaal aanwezig voor blaaspijp-schieten. Te gebruiken in de sporthal. Vanaf 10 jaar.
✓ Volkspelen
Een tiental oude volksspelen staan opgesteld in een zaaltje naast de sporthal, dat afgehuurd kan worden.
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✓ Kook- en bakplezier
1. Oven en bak-kar: Het materiaal, de oven en de ingrediënten worden ter beschikking gesteld. Verschillende
mogelijkheden: Koekjes, broodjes, pizza of speculaasjes. Je kan dit doen in je accommodatie.
2. Bakhuisje: Wil je pizza of brood bakken in een echt bakhuis met een houtoven? Hier kan je met ongeveer 12 à 15
personen terecht. Het lokaaltje is rolstoeltoegankelijk en volledig uitgerust met de nodige materialen.

3. Popcornapparaat: Om zelf lekkere verse popcorn te maken.
4. Pannenkoekenkar: De pannenkoekenkar is uitgerust met 4 gasvuren. Er kunnen ook pannenkoeken gebakken
worden ter vervanging van een vieruurtje.
5. Woudkeuken: Zie ‘voor de echte padvinder’.
✓ Knutselen
Mogelijkheid tot lampions knutselen of knutselen met klei. Materiaal op voorhand aan te vragen. Vanaf 6 jaar.
✓ Kota
De Kota is een Finse vuurhut met een gezellig kampvuur en hangmatten. Je kan hier fijn tot rust komen, muziek maken,
een spannend verhaal lezen,… Voorleesverhalen zijn te bekomen bij de onthaaldienst.

6

✓ Snoezelruimtes
1. Snoezelruimte Efro: In het EFRO gebouw ligt de grote snoezelruimte met onder andere een waterbed, een projector,
bubble unit, enzovoort. Deze ruimte is geschikt voor kinderen of volwassenen met een mentale of meervoudige
handicap. Er is een muziekinstallatie met CD’s die je zelf kan meenemen of uitlenen op het onthaal. Maximum 8
personen tegelijk in deze snoezelruimte.

2. Snoezelruimte Mechels Bos: Voor de groepen die in het Mechels Bos 1 logeren is er nog een extra (iets kleinere)
snoezelruimte waar ze gebruik van kunnen maken. Maximum 4 personen tegelijk in deze snoezelruimte.

✓ Belevingshuis
Het belevingshuis is geschikt voor deelnemers met een
ernstige fysieke en/of mentale beperking. Het is
onderverdeeld in drie ontspanningsruimtes: een klankruimte
met muziekinstrumenten en een rechtopstaande klankwieg,
een ‘droge welness’ ruimte met een massage/waterbed en
een simulatieruimte. Bij deze laatste (zie foto) kan men
d.m.v. beweging, beeld en geluid, zittend of liggend,
genieten van de beleving van diverse nagebootste
activiteiten. Denk hierbij aan paardrijden, waterjet-skiën,
motorrijden, zumba-dansen, enz. Verder is er ook nog een
leefruimte voorzien met een TV, zeteltjes en zitzakken en een
aangepaste zorgbadkamer. Er is ook standaard een tillift
voorzien.
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✓ Zwemmen
We beschikken over een (subtropisch) zwembad met een stroomversnelling, waterglijbaan en een bubbelbad. Er is ook
een infrarood sauna die in combinatie met het zwembad gehuurd kan worden.
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In de omgeving
A. Te voet eropuit
✓ Wandelingen – natuurgericht
1. Nationaal Park Hoge Kempen: in dit 5.700 ha grote natuurgebied kan je zelf erop uittrekken (wandelkaarten) of op
stap met een ‘ranger’, te reserveren via www.nationaalparkhogekempen.be
2. Zandgroeve: wandeling met kaart, op kompas of met fotozoektocht (duur: ongeveer 3 uren) – kan aansluitend op
steroriëntatie.
✓ Opdrachtwandelingen
1. Kompastocht: met behulp van kaart en kompas je weg vinden. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor elk
niveau. Vanaf 10 jaar.
2. Fotozoektochten: Aan de hand van een map met foto’s een bepaalde route volgen: *stationnetje (3,5 km) *Beestige
boelbos (5 km) *Zandloperpad (5 km) *zandgroeve (8 km) *Maasmechelen Village (10km). Voor alle leeftijden.
3. Kruispuntenroute: via kruispunten-pijlen route naar het stationnetje via de winkelstraat van Eisden. Afstand 6km.
Vanaf 10 jaar.
4. Avonturentocht: Survival wandeltocht met avontuurlijke opdrachten. Afstand 10 km. Vanaf 10 jaar.
5. Wekkertocht: wandeltocht, route zelf te kiezen. De wekker wordt ingesteld en telkens deze rinkelt, wordt er een
opdracht uitgevoerd. Keuze uit 11 opdrachten. Vanaf 6 jaar.
✓ Avondwandelingen
1. Fakkeltocht: Stippel zelf een route uit. Fakkels te koop aan het onthaal.
2. Reflectorentocht op het domein: de reflectoren hangen altijd aan de bomen, en door middel van zaklampen vinden
de kinderen hun weg.
3. Reflectorentocht in het bos: de reflectoren worden op voorhand in het bos opgehangen (en door jullie zelf terug
verzameld), en door middel van zaklampen vinden de kinderen hun weg. De route is 3 km lang.
✓ Cultuurwandeling
Culturentocht: Je fietst of wandelt door Eisden en komt onder meer langs de Turkse Moskee, de St-Barbarakerk,
museum van de mijnwerkerswoning, de mijngebouwen,… (erfgoed Eisden). Je kan op voorhand een afspraak maken
om de moskee en het mijnhuis te bezoeken. Afstand: ongeveer 12 km.
✓ Openluchtzwemmen
Recreatieoord Kikmolen: Een natuurzwembad met glijbanen en horeca gelegenheid. Van hieruit vertrekken
wandellussen doorheen de Vallei van de Kikbeekbron en is een onderdeel van wandelgebied Mechelse Heide. (4 km)
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B. Met auto, bus (of de fiets) in België
✓ Maasmechelen
1. Zandloperpad: Dit verhard (rolstoel)pad van 1,5 km doorheen de voormalige zandgroeve toont de verschillende
biotopen van het Nationaal Park. Vlot te voet bereikbaar. Er langs ligt cafetaria ‘De Salamander’. (1,5 km)
2. Beestige Boelbos: Speelbos langs het zandloperpad waar kinderen kennis kunnen maken met de dieren van het
Nationaal Park. (1,5 km)
3. Mechelse Heide: Deel van het Nationaal Park Hoge Kempen, hier vertrekken verschillende wandellussen. (1,5km)
4. Fietsen door de Heide: Mooie fietslus van 15 km doorheen het Nationaal Park en over de fietsbrug. (1,5 km)
5. Terhills (vroeger Connecterra): Groot wandelgebied met prachtig panorama. (5 km)
6. Speelput: Leuke gratis speeltuin voor zowel kleine als grote kinderen aan het bezoekerscentrum van Terhills. (5 km)
7. Ecotrons: Onderzoeksinstallatie rond het klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen. (5 km)
8. Pathé (vroeger Euroscoop): Cinema met 13 zalen, schooluitstappen met voorstellingen à la carte mogelijk. (5 km)
9. Maasmechelen Village: Groot outlet merkendorp. (5 km)
10. Museum van de mijnwerkerswoning: Kleinschalig museum in een authentieke mijnwerkerswoning. (3 km)
11. Carnavalsmuseum: Kleinschalig museum. Groepen kunnen een gids reserveren. (3 km)
12. Speeltuin Jagersborg: Gratis speeltuin met speeltoestellen en sportveldjes voor basketbal en voetbal. (3 km)
13. Cargo: Indoor karting baan. (4 km)
14. Bowling Admiral: Bowlingbanen. (4 km)
15. Landbouwmuseum Uikhoven: Kleinschalig museum. De toegang is gratis, wel enkel op afspraak. (9 km)
16. Kajak Maasland: Kajakken op de Maas. (8 km)
17. The Bakery: Unieke grote bakkerij waar workshops kunnen gedaan worden en iets kan eten/drinken. (5 km)
18. Het kasteelpark van Pipa: Kinderwandeling voor kinderen vanaf 2,5 jaar. (8 km)
19. Railway Brick Museum: Museum met Lego steentjes. (8 km)
20. Oude Maeshoeve: Melkveebedrijf om te bezoeken met 185 melkkoeien. Tijdens een ontdekkingstocht op deze
(zorg)boerderij kan je kennis maken met de kalfjes, het jongvee en de koeien. (9,5 km)
✓ As
1. Station van As: Naast wandelen en fietsen kan je hier een 31 m hoge uitkijktoren beklimmen. In het
bezoekersonthaal, ingericht in een authentieke treinwagon, vind je alle info over het Nationaal Park en over As. (6 km)
2. Speel- en sportbos: In het speelbos vind je allerlei leuke speeltuigen, speciaal voor kinderen. (7 km)
✓ Lanaken
1. Pietersheim: Onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Van hieruit vertrekken wandellussen. (13 km)
2. Kinderboerderij en speeltuin: Boerderij en speeltuin zijn gratis. Mits reservatie en betaling kunnen scholen
deelnemen aan verschillende boerderij- en natuuractiviteiten. (13 km)
2. Kabouterpad: Het 3 km lange kabouterpad leidt je langs verschillende natuurspelletjes. (13 km)
3. Waterburcht: In de ruïnes van dit middeleeuwse slot kun je nog de weermuren en poorttoren zien. (12 km)
4. Neandertalersite: Archeologische site, te bezoeken met gids. Aan de hand van de geologische opbouw van de
wanden kom je meer te weten over ijstijden, de evolutie van het klimaat en de Neanderthalers. (18 km)
✓ Zutendaal
1. Blote voetenpad Lietenberg: Unieke ervaring. Voel met je zintuigen en je voeten de bijzondere prikkels van hout,
stenen, boomsnippers, gras, leem en water op een parcours dat enkel toegankelijk is op blote voeten. (14 km)
2. Entomopolis en vlinderkoepel: Ontdek de fascinerende wereld van de insecten. Volg daarna het insectenpad, een
wandeling van 2,5 km naar de 'beestentoren', het grootste insectenhuis van het Nationaal Park. (14 km)
4. Manege Bosscherhof: Onder begeleiding van de manege, en de groep zorgt steeds zelf ook voor 1 begeleider per
paard. (13 km)
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✓ Dilsen-Stokkem
1. De Wissen: Audiovisueel museum over de verschillende aspecten van de Maas en vlechtatelier waar je de
rietvlechtkunst leert. Ideaal voor een school/groeps uitstap. Er is ook een mogelijkheid tot het boeken van
‘fluisterbootjes’. (12 km)
2. Zorgboerderij Ommersteyn: Geniet van een rondleiding in de kaasmakerij, de geitenstallen (500 geiten),
voeropslagplaatsen en de boomgaard. Jong en oud kan zien hoe voedsel op een moderne boerderij met zorg voor mens
en landschap op uw bord terecht kan komen. De gidsen leiden langs alle takken van de boerderij. (12 km)
3. Terhills Cablepark: Waterskipark waar je kan Waterskiën, wakeboarden of kneeboarden. Er is ook een strandje met
een beachbar en restaurant. (10 km)
4. Elaisa Energetic Wellness: Groot en heel erg mooi wellnes complex omringd door prachtige natuur. (10 km)
✓ Genk
1. Kattevennen: Onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Van hieruit vertrekken wandellussen. (15 km)
2. Cosmodrome (planetarium): De full dome zaal van de Cosmodrome heeft een high-tech 360° projectiesysteem.
Hier beleef je een ongelooflijk ruimteavontuur. Na de planetariumvoorstelling kan bij helder weer de sterrenwacht
bezocht worden. (15 km)
3. Stokkenmanroute: Een leuke gezinswandeling van 4,2 km doorheen de bossen van Kattevennen. (15 km)
4. Luminus Arena: Stadion KRC Genk. Bij een bezoek van het stadion neem je een kijkje achter de schermen. (15 km)
5. Thor Park: Fiets en wandelpaden. Wandel op de oude mijnterrils. Voor kinderen: steenmannetjespad. (14 km)
6. C-mine: Op en rond de site zijn er tal van activiteiten. Een culinaire wandeling, het imposante energiegebouw
ontdekken, een begeleid bezoek aan C-mine expeditie, een wandeling door de tuinwijk van Winterslag,… (17 km)
7. Heempark: De bijenhal van Milieu- en Natuurcentrum Heempark is er niet alleen voor de imkers en hun bijen, maar
ook voor een breed publiek van jong tot oud. Educatief programma en workshops met uitleg door een imker. (14 km)
8. Speeltuin Bokrijk: Grote gratis speeltuin. (22 km)
9. Openluchtmuseum Bokrijk: Unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en bijhorend alaam, afkomstig
uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Voor scholen/groepen beschikken ze over programma’s op maat.
Leuk en leerrijk! (22 km)
✓ Oudsbergen
1. Natuurhulpcentrum: Opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren. (12 km)
2. Duinengordel: Onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De Oudsberg is de hoogste en grootste open
stuifduin van Vlaanderen. Ze steekt 85 m boven de zeespiegel uit. Uitgebreid aanbod aan wandelroutes. (14 km)
3. Joekelbos: Het grootste avontuurlijk ingerichte speelbos van Vlaanderen: 10 spelelementen, houten dieren,
speelduin met water en schuilhutten nodigen uit tot ravotten! Het verharde pad is toegankelijk voor rolstoelen en
kinderwagens. (14 km)
✓ Maaseik
1. Beverland: Hele grote indoor speeltuin met ook een outdoor gedeelte. (21 km)
2. Regionaal Archeologisch Museum: Het leven van de mens rond deze streek wordt er chronologisch voorgesteld
vanaf de steentijd tot en met het postmiddeleeuws tijdperk. (21 km)
3. Apotheekmuseum en kruidentuin: 18e eeuwse gerestaureerde apotheek. (21 km)
4. Kerkschatten: Neoclassicistische Sint-Catharinakerk met de Codex Eyckensis, het oudste evangelieboek van de
Benelux en de oudst bewaarde Angelsaksische weefsels van Europa (eerste helft 8e eeuw). (21 km)
5. Boot Marec: De Paep van Meinecom III vaart het hele jaar op de Maas en de aangrenzende wateren. Bijvoorbeeld:
boottocht naar witte dorpje Thorn, 2 maal een uur varen. (26 km)
6. De Warre: Speeltuin en adventure park met klimbos met vijf spectaculaire (hoogte)parcours. (19 km)
7. Aquadroom en bowling: Zwembad met leuke glijbanen met erlangs de bowling. (19 km)
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✓ Eben-Emael
Fort Eben-Emael: Ondergronds voormalig Belgisch militair verdedigingswerk, gebruikt tijdens Wereldoorlog II. Vandaag
is dit gigantisch complex terug tot leven gebracht. Je ontdekt er de keuken, de slaapzalen, de ziekenboeg, de douches
en zo veel meer... zoals het oorspronkelijk was. Meer dan 75 mannequins en speciale geluidseffecten reconstrueren
het dagelijks leven in deze verbluffende stad. (28 km)
✓ Tongeren
1. Gallo-Romeins museum: Museum over de Romeinse tijd + thematentoonstellingen. Uniek schoolprogramma waarbij
leerkrachten een rondleiding kunnen samenstellen op maat van hun leerlingen. (33 km)
2. Teseum: Ontdek in het Teseum alle kostbaarheden van de Tongerse kerkschat. (33 km)
3. Stadswandeling met gids: Voor een groep tot max. 25. pers.
✓ Heusden-Zolder
1. Circuit Zolder: Race circuit met veel activiteiten het hele jaar door. (35 km)
2. Tarzan en Jane: Grootste binnenspeeltuin van Limburg. (28 km)
✓ Bocholt
De Alpacaboerderij: Activiteitenboerderij met 85 alpaca’s. Daguitstappen zijn mogelijk voor grote en kleine groepen.
(33 km)
✓ Hasselt
1. Action Park: Openluchtavonturenpark voor 12 jaar en ouder met touwenparcours, death ride, waterparcours,
klimmuur, BMX-piste, speleobox, mountainbike parcours, brandweerpaal, boogschietstand… Ook toegankelijk voor
kinderen met een handicap. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich in groep komen uitleven in het Sportbos: BMXpiste, speleobox, een speelburcht en een touwen- en paracommandoparcours. (31 km)
3. Plopsa-indoor: Grote binnenspeeltuin van Studio 100. (28 km)
4. Kinderboerderij Hasselt: Educatieve boerderij met speeltuin en wandelgelegenheid. (31 km)
5. Jenever museum: Museum in het voormalige stokerijpand. (35 km)
6. Japanse tuin: Mooie aangelegde tuin. (30 km)
7. Mode museum: Museum gewijd aan kleding en mode. (31 km)
✓ Borgloon
Het doorkijkkerkje: De doorkijkkerk bevindt zich in het Haspengouwse heuvelland ten zuiden van Borgloon. (38 km)
✓ Beringen
Vlaams mijnmuseum: Een museum, een fascinerend bezoekerscentrum en een uniek mijnpatrimonium. (40 km)
✓ Blegny
1. Steenkoolmijn: Bezoek aan de steenkoolmijn en het mijnmuseum. (48 km)
2. Toeristentreintje: Rit door de streek. (48 km)
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C. Met de auto, bus (of de fiets) in Nederland
✓ Stein
Steinerbos: Recreatiepark net over de grens in Nederland. (12 km)
✓ Maastricht
1. Maastricht Underground: Grotten Maastricht. (20 km met de fiets, 24 km met de auto)
2. Natuurhistorisch museum: voor groepen zijn diverse educatieve programma’s. (23 km)
3. Boottochten: Diverse boottochten door rederij Stiphout.
✓ Kerkrade
Gaiazoo: Meerdere malen verkozen tot mooiste dierentuin van Nederland. Ontdek in GaiaZOO hoe bijzonder en mooi
de aarde is. Een bezoek aan GaiaZOO is een complete wereldreis in één dag! (35 km)
✓ Valkenburg
1. Valkenburg mijn : Ondergronds avontuur, bestaat al meer dan 75 jaar. Eerst een film, daarna een rondleiding door
oud mijnwerkers in de ondergrondse wereld van steenkoolwinning. (32 km)
2. Mergelrijk: Alles over mergel en grotten door de eeuwen heen. (32 km)
3. Sprookjesbos: Kleinschalig themapark. (34 km)
✓ Heerlen
1. Kinderstad Heerlen: Overdekt kinderplezier! Geschikt voor kinderen van 2 tot 14 jaar. (30 km)
2. Kasteel Hoensbroek: Voor elke leeftijd een boeiend educatief pakket. (28 km)
✓ Landgraaf
1. Mondo Verde: In Mondo Verde worden vooral internationale tuinen getoond met de bijbehorende cultuur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers. (36 km)
2. Snow world: Grootste overdekte ski-piste van Europa. (36 km)
✓ Sevenum
Toverland: Groot en mooi attractiepark met zes themagebieden. In 2014 een award gewonnen voor beste attractiepark
van Nederland. (87 km)
✓ Hilvarenbeek
Safaripark Beekse Bergen: Het grootste dierenpark van de Benelux met meer dan 150 diersoorten. (117 km)
✓ Kaatsheuvel
Efteling: Een mooi attractiepark met spannende attracties en sprookjes. (130 km)
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D. Met de auto of bus in Duitsland
✓ Kevelaer
Irrland: Attractiepark en dierentuin met zeer economische prijzen. (98 km)
✓ Brühl
Phantasialand: Attractiepark vlak bij Keulen. Het park behoort tot de top 15 van Europa. (110 km)
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