Wandelen
Ook wandelaars vinden in Maaseik al wat hun hartje begeert.
Prachtige stadswandelingen of lekker rondtrekken in de
ongerepte natuur. Dagenlang zelfs. Want naast mooie, rustige
fietspaden biedt het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
ook een ruime waaier aan wandelpaden in het GrensPark
Kempen-Broek, RivierPark Maasvallei en het Nationaal Park Hoge
Kempen. Trek dus vlug die stoute schoenen aan, rep je naar
Maaseik en kies je route.

Een greep uit het aanbod wandelkaarten:
Wandelboxen
Nationaal Park Hoge Kempen (€16)
Maasvallei (€12)
Grenspark Kempen-Broek (€16)
Losse kaarten
Aldeneik & Maaseik, een stroom van cultuur (€3)
Steengoed Maaseik (€3)
Aldeneik & Maaseik, natuur (€2,50)
Tösch-Langeren (€2,50)
Bergerven (€2,50)
Oudsberg, Duinengordel (€2,50)
Solterheide, Duinengordel (€2,50)
Donderslag, Duinengordel (€2,50)
...
Voor de meest recente gegevens over wandelkaarten surf naar:
www.rlkm.be
www.nationaalpark.be
www.duinengordel.be
www.kempenbroek.eu
www.rivierparkmaasvallei.eu

Wandeltips
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

Liefst 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.)

Gratis zomeravond kuieren langs de Maas
Wanneer:Iedere woensdag om 19.30 uur in juli en augustus
Vertrekplaats: Oud Stadhuis, Markt 1, 3680 Maaseik
Prijs: Gratis

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.

Begeleide themawandelingen
(enkel mits reservatie voor groepen!)
Thema‘s:
Aperitiefwandeling (enkel in de voormiddag)
Dialectwandeling
Beeldenwandeling
Maaslandse stijl
Kloosterwandeling
Bokkerijderswandeling

CONTACTINFORMATIE

toeristisch onthaalcentrum Maaseik
Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik
Markt 45
3680 Maaseik
089 819 290
toerisme.maaseik@maaseik.be

openingsuren

Vandaag open van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:00
Morgen open van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:00

