Wandel- en fietstips
Aperitiefwandeling
Iedere zondag van 11 tot 13 uur
Vertrek: balie Toerisme Maaseik
Wandeling door de oude stadskern van Maaseik
De wandeling wordt begeleid door een gediplomeerde gids
Prijs: €6 per persoon (inclusief streekdrank en hapje), vanaf 12 jaar
Vooraf inschrijven:
Toerisme Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik
Tel.: 089/819.290
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
(max aantal inschrijvingen 20 personen, individuelen met meer als 10 personen, dienen een
aparte reservatie te plaatsen bij de afdeling groepsuitstappen; prijs voor groepen: €4 p.p. +
€60 gids)

Maaseik by night
Iedere zaterdagavond, vanaf zaterdag 2 november 2019 tot en met zaterdag 29 februari
2020, van 17.30 uur tot 18.30 uur
Vertrek: Standbeeld gebroeders Van Eyck
Prijs: €4 per persoon (geschikt vanaf 12 jaar), te betalen (liefst gepast) ter plaatse aan de gids
Vooraf inschrijven:
Toerisme Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik
Tel.: 089/819.290
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
(max aantal inschrijvingen 20 personen, individuelen met meer als 10 personen, dienen een
aparte reservatie te plaatsen bij de afdeling groepsuitstappen; prijs voor groepen: €3 p.p. +
€60 gids)

Schattenzoektocht met de bolderkar
Zoektocht met een bolderkar en een schatkist doorheen het centrum van Maaseik. De deelnemers
zoeken uit welk voorwerp uit de schatkist bij welk beeld in het centrum van Maaseik hoort met
behulp van een schatkaart. Geschikt voor kinderen tot 12 jaar. Eén volwassen begeleider per
bolderkar is vereist.
3 euro voor één begeleider per bolderkar en 2 euro per deelenemend kind (20 euro waarborg per
bolderkar). Ieder betalend kind ontvangt nadien een verrassing.
Iedere dag mogelijk tijdens de openingstijden van Toerisme Maaseik.

Fietstocht "Kaal, lui, lekker en een beetje sportief"
Wil je een beetje sportief bezig zijn én interessante weetjes over onze streek meepikken?
Fiets dan zeker een keertje mee met deze begeleide tocht!
Ons prachtig en gevarieerd landschap zal je verrassen en verleiden! Tel daarbij de boeiende
verhalen van de gids op enkele goed gekozen stopplaatsen, een frisse consumptie onderweg, en je
voelt het al, dit wordt een topmiddag!

Deze fietstocht is een absolute aanrader voor een gezellige uitstap met familie of vrienden. Een
topper als eerste kennismaking, maar zeker ook geschikt voor de bon vivants uit eigen streek!
Wanneer: 16 mei, 20 juni, elke zaterdag in juli en augustus, en 19 september, telkens van 14.00 tot
17.00 uur.
Start: Toerisme Maaseik
Aantal km: ca 30 (we fietsen aan een rustig tempo van max 15 km/uur)
Prijs: vanaf 18 jaar: €7.50 pp (inclusief gids en een drankje)
van 10 tot 18 jaar: €6.00 pp (inclusief gids en een drankje)
Max aantal personen: 15
Inschrijven: vooraf via Toerisme Maaseik, tel: 089 81 92 90
Tip: Geen eigen fiets? Fietsverhuur https://toerisme.maaseik.be/fietsen

