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ONTDEK LIMBURG 

Weet jij al wie sjoeën ós Limburg is? De zachte taal, de heuvels, 
het bourgondische karakter van de inwoners… Op pad in  

Limburg kan voelen als een vakantie in het buitenland. In deze 
provinciegids vind je de écht bijzondere plekjes, waar niet ieder-
een komt en die je het liefst voor jezelf houdt. Kortom, plekken 
waar je nét even wat meer geniet. Lunchen met huisgemaakte 
vlaai, toeren met een lelijk eendje of bijzonder overnachten in 

een kleinschalige B&B? De keus is aan jou!

Vrijetijdsexpert Marleen Brekelmans (bekend van  
Bijzonderplekje.nl) tipt je haar persoonlijke favorieten, weg van 
de gebaande paden. Dankzij de prachtige foto’s en duidelijke 
beschrijvingen weet je precies wat je kunt verwachten van de 
sfeer, faciliteiten en omgeving. Dus ga eropuit in eigen land en 

ontdek De mooiste plekjes in Limburg. 



Ontdek wie sjoeën ós Limburg is!
In deze gids van Limburg vind je niet álle restaurants, hotels, dieren-
tuinen en musea, maar een persoonlijke selectie van blijmakers. 
Van plekjes waar je hart sneller van gaat slaan. Van adressen die 
je het liefst zelf ontdekt zou hebben, waarvan je twijfelt of je ze 
wel wilt delen, te leuk om nog even voor jezelf te bewaren.

Adressen aan de waterkant, wandelingen die het waard zijn,  
de mooiste thee- en pluktuinen, lekkerste terrassen, mooiste 
vergezichten en leukste logeeradressen. Plekken waar je nét 
even meer geniet: bijzondere plekjes!

Het fijne aan Limburg? Dat je het gevoel kunt hebben in het 
buitenland op vakantie te zijn. En dat gewoon in Nederland! Het 
taaltje zo zacht, de landschappen heuvelachtig (in het zuiden), 
het bourgondische karakter van de Limburgers: het leven lijkt 
hier net iets meer te kabbelen dan in andere delen van ons land.

Neem deze gids mee op pad. Tijdens je nachtje of weekendje 
weg, een vakantie in eigen land of gebruik ’m voor tips voor een 
dagje uit. Ook voor jou als inwoner van de provincie Limburg is  
er nog veel te ontdekken.

Eet, slaap en beleef: ontdek, voel en proef Limburg.

Veel plezier! Ook namens Linda Korsten, gedreven freelance 
reisjournalist die me geholpen heeft de allermooiste, fijnste en 
meest bijzondere plekjes en adressen te verzamelen voor jou.
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Niet missen
Deze tips wil je op je bucketlist

10x

1. 
Een wijnproeverij bij St. Martinus-wijngaard in Vijlen

2. 
Varen over de Maasplassen

3. 
Logeren in Franse sferen bij Gasterie Lieve Hemel

4. 
‘Piepers proeven’ op het terras van Piepers & Zo

5. 
Wijnwandelen in het Heuvelland

6. 
Bloemen plukken bij In de 7e Hemel 

7. 
Logeren bij design B&B Hei15

8. 
Biertjes proeven in het Gulpener BrouwLokaal

9. 
Slenteren door het witte stadje Thorn

10. 
Op pad in de stad: ontdek Roermond
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De Mariaschool 1  
De (voormalige) Mariaschool van Bergen is omgetoverd tot een 
gezellig koffietentje met huisgemaakt gebak en een kleine lunch-
kaart. Ga op de geur van appeltaart af en zoek een plekje op het 
terras of binnen in de ‘schoolbanken’. Leuk en lekker: de boterham 
Geitengeluk (van kaas- en zuivelboerderij Geitengeluk). Nog leuker: 
het winkeltje vol hebbedingen, Twinkeltje.

LOCATIE
Kerkstraat 15
5854 AJ Bergen

 indemariaschool.nl

Combineer met 
wandelroute de 
Heukelomse Beek  
(9,5 km, knoop- 
puntenroute), met 
vlonderpaadjes!

  limburgs-landschap.nl
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Thorn bestaat al meer dan duizend jaar en heeft een heel eigen 
historie: de interactieve stadswandeling Thorn (2 km) uit de 
IZI-travelapp vertelt je er alles over. Je startpunt is de Abdijkerk 
Thorn, die als een kathedraal overal boven uittorent. Nog leuker 
met een ijsje in de hand van Anne’s ijssalon (Hoogstraat 25)!

 hartvanlimburg.nl

Neem een kijkje bij Het Proeflokaal van Wijngoed Thorn  
(Bogenstraat 12a).  wijngoed-thorn.nl

Patisserie Bij Steyn Dullens is een topstek voor koffie en gebak 
(Bogenstraat 8); je ziet de chocolademachines draaien.

 steyndullenspatisserie.nl

Zin in een langere route? Achter de  
Abdijkerk, in het straatje ‘Onder de  
bomen’, stap je op de rode wandel- 
route (11,9 km) langs de Koningssteen, 
een ruig schiereiland met wilde  
paarden.  wandeleninlimburg.be

Dineren en logeren? Welkom in restau-
rant Hofferkeukens bij Hotel Abdijhof,  
in de schaduw van de Abdijkerk.

 hotel-abdijhof-thorn.nl

Thorn
Het dorpje Thorn voelt een beetje buitenlands. Het staat be-
kend als ‘het witte stadje’ en wanneer je door de straten loopt, 
begrijp je waarom. Thorn is charmant, heeft leuke terrassen en 
is een must-visit als je in Limburg bent. Een paar tips:

Kom je langs Maas-
bracht? Bij koffiebar 
DOK 78 (Hoofdstraat 78) 
geniet je van echt goede 
koffie en gebak met 
natuurlijke ingrediënten. 
Ook niet te versmaden: 
de Limburgse chocola-
tjes van Geruba. Snuffel 
meteen tussen de  
leuke hebbedingetjes.

 dok78.nl
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Thorn





Parc Buitengewoon 1  
Logeren bij Parc Buitengewoon is buitengewoon. Kom over- 
nachten op de meest luxe camping van Limburg in een van de 
unieke accommodaties. Wordt het een tipi, een dome, een tiny 
house of een yurt? Liever een natuurhuisje? De keuze is reuze! 
En reuze bijzonder. Hottub erbij, ontbijt op bed? De extra’s  
maken je verblijf ook nog eens supercomfortabel.

LOCATIE
Kleefseweg 14
6599 AC Ven-Zelderheide

 parcbuitengewoon.nl
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