
   
 

Recreatiemogelijkheden op het domein 

 

• Het zwembad bestaat uit een instructiebad, een recreatiebad met snelstroom, een kinderbad met 

waterparaplu, een bubbelbad en een waterglijbaan. Het zwembad is volledig rolstoeltoegankelijk. Het 

beschikt over een inrijramp naar het zwembad en elektrische tillift naar de waterglijbaan. Het zwem-uur 

voor de gezinnen wordt uitgehangen op het infobord bij de eetzaal. 

 

• In de sporthal kan vrij gesport worden op bepaalde uren. De kinderen kunnen genieten van een groot 

luchtkussen dat op vraag kan opgesteld worden. Voor personen met een fysieke handicap is er een 

zweefkussen. Via het infobord bij de eetzaal wordt meegedeeld op welke uren de sporthal gereserveerd 

is voor de gezinnen. Naast de sporthal is nog een ruimte met oude volksspelen. 

 

• Het go-cartpark bestaat uit individuele en duo gocarts.  

 

• De Finse Kota is een gezellige houten vuurhut met hangstoelen en zitjes en wordt verwarmd door een 

houtvuur. 

 

• Er zijn twee snoezelruimtes, eentje in het Mechels Bos en eentje in het EFRO gebouw.  

 

• In het belevingshuis is er een klankruimte, een simuatieruimte en een droog wellness-bad.  

 

• Het sport- en spelpark bestaat onder andere uit: 

-  

- Minivoetbalveld met kunstgras 
- Beachvolleybalplein 
- Grasweide  
- Toegankelijke speeltuin  
- Mini-touwenparcours 
- Diverse zandbakken en speelhoeken 
- Mini blotevoetenpad 
- … 

 

-  

Fietsen 

 

Vakantiehuis Fabiola beschikt over een uitgebreid fietsenpark met meerdere aangepaste fietsen, zowel 

mechanisch als elektrisch. De fietsen kunnen op aanvraag gehuurd worden. Voor de elektrische fietsen 

vragen we een vergoeding van 6 euro voor een dagdeel en 10 euro voor een hele dag. Best kan u de 

elektrische fietsen tijdig reserveren wegens beperkte beschikbaarheid. De gewone fietsen, zowel voor 

kinderen als volwassenen, kunnen kosteloos gehuurd worden.  

 

Limburg is de fietsprovincie bij uitstek, dus een fietstochtje is zeker de moeite waard. Het domein van 

vakantiehuis Fabiola sluit rechtstreeks aan op het Limburgse fietsroute-netwerk. Wij liggen aan knooppunt 

nummer 60. Het Limburgse fietsroute-netwerk is 2000 km lang en volledig bewegwijzerd. Een groot deel is 

autovrij. Dankzij het unieke bewegwijzeringssysteem kan U vanuit elk punt op het netwerk meerdere, telkens 

nieuwe rondritten verkennen. De lengte van de rondrit bepaalt u zelf. Zo kan iedereen zijn eigen fietsmenu 

samenstellen. Onderweg kan steeds worden uitgeblazen in één van de talrijke fietscafés. Fietskaarten zijn te 

koop aan het onthaal van het hoofdgebouw. Er is ook een app om te downloaden (Limburgs fietsparadijs). 

 

Zie ook: www.vlaanderen-fietsland.be en www.visitlimburg.be/nl/fietsen.   

http://www.vlaanderen-fietsland.be/
http://www.visitlimburg.be/nl/fietsen


   
 

Wandelen 

 

Vakantiehuis Fabiola ligt aan de voet van het Nationaal Park Hoge Kempen (bossen en natuurgebied). Het 

Nationaal Park is een uniek natuurgebied waar meer dan 5700 ha bos en heide beheerd en beschermd 

worden. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Zutendaal, Lanaken, 

Genk en As. Uitgestrekte dennenbossen worden afgewisseld met paarsbloeiende heide, grote waterplassen 

getuigen van grind- en zandwinning, hoge toppen bieden grootse vergezichten, .... In dit natuurlijke decor 

leven tal van zeldzame en bijzondere dieren. Iedereen is welkom om hier eindeloos te ontspannen (fietsen, 

wandelen) of gewoon zorgeloos te genieten van al dit moois. Zes toegangspoorten helpen je op weg. 

Wandelkaarten zijn te koop aan het onthaal van het hoofdgebouw.  

 

Het Nationaal Park Hoge Kempen heeft zes toegangspoorten: 
 
• Toegangspoort CONNECTERRA - Maasmechelen 
• Toegangspoort STATION AS - As 
• Toegangspoort KATTEVENNEN - Genk 
• Toegangspoort LIETEBERG - Zutendaal 
• Toegangspoort MECHELSE HEIDE - Maasmechelen 
• Toegangspoort PIETERSHEIM – Lanaken 
 
Via de website www.nationaalparkhogekempen.be vind je heel wat nuttige informatie en foto’s.  
 
Vakantiehuis Fabiola beschikt over speciale ‘offroad’ rolstoelen waarmee over niet-verharde wegen gereden 
kan worden.  
 

Boodschappen/shoppen 

 

In de directe omgeving van Vakantiehuis Fabiola bevinden zich: 

 

• Bakker (Panerex) op 700 meter en bakker (Bemong) op 2 km 

• Krantenwinkel (’t Krantje) op 700 meter 

• Beenhouwerij (Kuijpers) op 2 km 

• Kaasboetiek/traiteur (De Muizenval) op 2 km 

• Delhaize en Carrefour op 3 km 

• Aldi op 4 km 

• Colruyt op 6 km 

• Shoppingcenter “M2” op 3 km 

• Winkelstraat “Kruindersweg” (met Fashion Point) op 3 km 

• Maasmechelen Village Outlet op 5 km 

 

Omdat Maasmechelen een grensgemeente is, is het ook altijd een leuk idee om eens net over de grens te 

gaan winkelen. Zo ben je al op 10 à 15 minuten in Nederland. Boodschappen doen is over het algemeen ook 

goedkoper in Nederland. 

 

• Overdekt winkelcentrum Stein (Raadhuisplein 41, Stein, NL) www.centrumstein.nl 

• Groot overdekt winkelcentrum “Makado” in Beek (Wethouder Sangersstraat 314, BEEK) 

www.makadobeek.nl 

• Winkelstad Maastricht op 16 km. www.bezoekmaastricht.nl 

 

 

  

http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/toegangspoorten/connecterra/algemeen
http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/toegangspoorten/station-as/algemeen
http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/toegangspoorten/kattevennen/algemeen
http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/toegangspoorten/lieteberg/algemeen
http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/toegangspoorten/mechelse-heide/algemeen
http://www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/toegangspoorten/pietersheim/algemeen
http://www.nationaalparkhogekempen.be/


   
 

Mogelijke uitstappen 

 

In de gang van het Mechels Bos staat een folderrek ter beschikking met toeristische informatie. 

 

A. België 
 
✓ Maasmechelen 

 
1. Zandloperpad: Dit verhard (rolstoel)pad van 1,5 km doorheen de voormalige zandgroeve toont de 
verschillende biotopen van het Nationaal Park. Een mini-Nationaal Park zeg maar. Vlot te voet bereikbaar. Er 
langs ligt cafetaria ‘De Salamander’. (1,5 km) 
2. Connecterra: Groot wandelgebied met mooi panorama. (5 km) 
3. Ecotrons: Onderzoeksinstallatie rond het klimaat in het Nationaal Park Hoge Kempen. (5 km) 
4. Euroscoop: Cinema met op dinsdag goedkoper tarief. (5 km) 
5. Maasmechelen Village: Groot outlet merkendorp. (5 km) 
6. Museum van de mijnwerkerswoning: (3 km) 
7. Carnavalsmuseum: Groepen kunnen een gids reserveren. (3 km) 
8. Cargo: Indoor karting baan. (4 km) 
9. Bowling Admiral: Bowlingbanen. (4 km) 
10. Landbouwmuseum Uikhoven: De toegang is gratis, wel enkel op afspraak. (9 km) 
11. Kajak Maasland: Kajakken op de Maas. (8 km) 
12. The Bakery (opening verwacht in 2019): Unieke belevingsbakkerij. (5 km) 
 
✓ As 
 
Stationnetje 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) 
 
✓ Lanaken  

 
1. Kinderboerderij: Boerderij en speeltuin zijn gratis. (14 km) 
2. Waterburcht Pietersheim: Ruïnes van oude waterburcht. (14 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. Insectencentrum De Lietenberg: Museum langs het blote voetenpad. Zowel leerrijk voor kinderen als 
volwassenen. (14 km) 
3. Vlindertuin: Langs het blote voetenpad. Tuin met 75 verschillende soorten vlinders. (14 km) 
 
✓ Genk  

 
1. Bokrijk: Grote gratis speeltuin. (22 km) 
2. Openluchtmuseum Bokrijk: Unieke verzameling authentieke gebouwen met huisraad en bijhorend alaam, 
afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. Leuk en leerrijk! (22 km) 

3. 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. (16 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. (14 km) 



   
 

6. C-mine: Op en rond de site zijn er tal van begeleide activiteiten voor jong en oud. Een culinaire wandeling, 
het imposante energiegebouw ontdekken, een begeleid bezoek aan C-mine expeditie, een wandeling door 
de tuinwijk van Winterslag,… (17 km) 
 
✓ Dilsen-Stokkem 

 
1. De Wissen: Audiovisueel museum over de verschillende aspecten van de Maas en vlechtatelier waar je de 
rietvlechtkunst leert. 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 u met plezier 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 (opening verwacht in 2019): Wellnes complex omringd door de prachtige natuur 
van het Nationaal Park Hoge Kempen. (10 km) 
 
✓ Oudsbergen 

 
Natuurhulpcentrum: Opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren. (12 km) 
 
✓ Maaseik 

 
1. 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) 
2. Apotheekmuseum en kruidentuin: 18e eeuwse gerestaureerde apotheek. (21 km) 
3. Kerkschatten: Op loopafstand van het Regionaal Archeologisch Museum bevindt zich de 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) 

4. Boot Marec: De Paep van Meinecom III vaart het hele jaar op de Maas en de aangrenzende wateren. 
Uitvalsbasis is de aanlegsteiger aan ’t Tegelhuisje in Ophoven, nabij jachthaven De Spaanjerd. De meeste 
routes worden gevaren in het gebied Ophoven, Stevensweert, Maasbracht, Thorn en Maaseik. Andere 
trajecten zijn mogelijk op aanvraag.  Bijvoorbeeld: boottocht naar witte dorpje Thorn, 2 maal een uur varen. 
(26 km) 
5. De Warre: Speeltuin en adventure park met klimbos met vijf spectaculaire (hoogte)parcours. (19 km) 
6. Maaslandse wintertuin: Schaatsbaan. (22 km) 
 
✓ 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. (33 km) 
2. Teseum: Ontdek in het Teseum alle kostbaarheden van de Tongerse kerkschat. (33 km) 
 
✓ Heusden-Zolder 
 
1. Circuit Zolder: Race circuit met veel activiteiten het hele jaar door. (34 km) 
2. Tarzan en Jane: Grootste binnenspeeltuin van Limburg. (28 km) 
 
  

https://toerisme.maaseik.be/apotheekmuseum-en-kruidentuin-5


   
 

✓ 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: BMX-piste, 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) 
 
✓ Borgloon 
 
Het doorkijkkerkje: De doorkijkkerk bevindt zich in het Haspengouwse heuvelland ten zuiden van Borgloon.  

 
✓ 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) 
 

 
B. Nederland 
 
✓ Stein 

 
Steinerbos: Recreatiepark net over de grens in Nederland. (12 km) 
 
✓ Kerkrade  
 
Gaiazoo: Meerdere malen verkozen tot mooiste dierentuin van Nederland. (35 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. 
 
✓ Valkenburg 

 
1. Pretpark Valkenier: Pretpark voor groot en klein, midden in gezellig Valkenburg. (30 km) 
2. 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) 
3. Mergelrijk: Alles over mergel en grotten door de eeuwen heen. (32 km) 
4. Sprookjesbos: Kleinschalig themapark. (34 km) 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haspengouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Borgloon


   
 

✓ 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) 
 

 
C. Duitsland 
 
✓ Kevelaer 
 
Irrland: Attractiepark en dierentuin met zeer economische prijzen. (98 km) 
 
✓ Brühl 

 
Phantasialand: Phantasialand is een attractiepark in het Duitse Brühl, vlak bij Keulen. Het park behoort tot 

de top 15 van meest bezochte parken van Europa. (110 km) 

 

 

 


