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> Inclusief plattegrond



Valkenburg
aan de Geul
maakt zich op voor de toekomst
Eén van de pareltjes van Nederland ligt in het zuiden van de provincie 
Limburg: het Heuvelland. In het hart van dit beschermde natuurgebied 
flonkert Valkenburg aan de Geul, het stadje dat vanuit zijn traditie als toeris-
tische gemeente een belangrijke speler voor de moderne mens wil blijven.

Valkenburg aan de Geul heeft de stap gezet 

naar wellnesstoerisme, waarbij gezond 

leven en gezond blijven centraal staan. 

Daarbij horen de nodige ontwikkelingen 

en investeringen die van deze stad het 

wellnesscentrum van de regio zullen ma-

ken. Parallel daaraan, en ook onlosmakelijk 

verbonden, zal het centrum van Valkenburg 

een grondige facelift ondergaan. Het ves-

tingstadje met de enige hoogteburcht van 

Nederland krijgt zo een krachtige smoel en 

uitstraling. Het vijf-sterren landschap met 

Valkenburg als het Toscane aan de Geul 

is nog steeds de grootste trekpleister voor 

onze gasten.

 

Valkenburg bruist van de activiteiten. Grote 

en kleine evenementen, in het centrum en 

in de kernen. Sport, kunst, culinair en Lim-

burgse traditie, er is voor elk wat wils. Red 

Bull Crashed Ice, Cauberg Cyclo Cross, KiV, 

Amstel Gold Race en Pop on Top zijn inmid-

dels bekende namen van evenementen die 

onlosmakelijk met Valkenburg verbonden 

zijn.

Valkenburg verrassend uniek

2 3Valkenburg verrassend uniek



Grotten
Lasergames

Paintless
Paintball > 18

Mission 
possible

Minigolfwww.agogovalkenburg.nl 

Het leukste uitje van Valkenburg

Kabelbaan
Rodelbaan

Tubing
Tokkelbaan

Wilhelmina 
uitkijktoren 

Café en 
restaurant
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Verrassend
attractief 
Op zoek naar een beetje spanning en sensatie? Of juist naar pret en voor 
de hele familie? In al deze gevallen bent u aan het juiste adres. Valkenburg 
staat garant voor plezier en vermaak voor jong en oud; van sprookjesbos tot 
rodelbaan, van familiepretpark tot een gokje wagen in het casino met het 
mooiste uitzicht van Nederland. 

En aan het eind van een enerverende dag duikt u behaaglijk onder in de gezellige binnen-

stad, waar u in de vele restaurantjes, kroegjes en sfeervolle tentjes terecht kunt voor een 

stukje authentieke, Limburgse gezelligheid.

Of ontdek een verborgen parel in de omliggende kerkdorpjes van Valkenburg.

Pretpark De Valkenier



Kasteelruïne en Fluweelengrot 
Daalhemerweg 27 
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
043 820 00 40

www.kasteelruinevalkenburg.nl 
info@kasteelruinevalkenburg.nl

Fluweelengrot
Laat je leiden door één van de oudste ondergrondse 
gangenstelsels van Zuid-Limburg. Verwonder je over 
de verhalen over de blokbrekers die eeuwenlang 
mergel wonnen. Leef mee met de mensen die zich 
schuil hielden en ontdek hun geheime plekken. 
Bewonder de prachtige schilderingen en sculpturen. 
Een indrukwekkende tocht…

Kasteelruïne
De vluchtgangen van de Fluweelengrot leiden naar 
de Kasteelruïne. Ga terug naar de tijd van ridders 
en jonkvrouwen. Wandel door de ridderzaal, de 
wapenkamer en de kapel van Nederlands enige 
hoogteburcht; sinds 1050 het baken van Valkenburg 
en haar omgeving. 

De Haselderhof (open vanaf juli 2013)
Even bijkomen van de spannende grottentocht of 
de klim naar de ruïne? Geniet vanuit ons nieuwe 
restaurant van een heerlijk hapje en drankje én 
van het prachtige uitzicht over Valkenburg en de 
hoogteburcht. Een inspirerende omgeving nodig 
voor uw vergadering of borrel? Uw sprookjesbruiloft 
vieren? We vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden. (Lift aanwezig)

Welkom!

Roofvogelshows
Familiespeurtocht
Schatkisttocht...

Kijk op onze site voor 
meer info over aanbod, 

openingstijden en 
entreeprijzen.

Kerstmarkt
Bezoek tijdens de kerstperiode 
de sfeervolle en warme 
kerstmarkt in de Fluweelengrot. 
Lichtjes, kerstbomen en prachtige 
decoraties...

Volg de gids, laat je 
fantasie leiden, leef mee 

en verwonder je!
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Miljoenenlijn (ZLSM) 
Stationstraat 20, 6369 VJ  Simpelveld
T. 045 - 544 00 18  I. www.miljoenenlijn.nl

Een uitzonderlijk spoortraject dwars door het Zuid-Limburgse Heuvel-
land. Met meer dan 200 vrijwilligers houden wij onder de vlag van 
de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij dit unieke erfgoed al 
25 jaar in stand. Wij zorgen er voor, dat een rit met de trein of een 
bezoek aan station, emplacement, werkplaats en evenementen een 
onvergetelijke belevenis is. 

Limburgs erfgoed in beweging

Sprookjesbos
Sibbergrubbe 2a, 6301 AA  Valkenburg
T. 043 - 601 29 85  E. info@sprookjesbos.nl  I. www.sprookjesbos.nl 

Het Sprookjesbos is een klein kinderpark op de bosrijke Heunsberg. 
Doornroosje, Sinbad de Zeeman, de Gelaarsde Kat en vele anderen 
komen hier tot leven. Durf jij de sprookjeswandeling, balanceerdraak 
en Alladins afdaling aan? Neem tijdens je bezoek poffertjes of een 
pannenkoek in de Smulstraat. 
Parkeren doe je eenvoudig op parkeerplaats Geulpark. 

Pretpark De Valkenier
Koningswinkelstraat 53, 6301 WH  Valkenburg
T. 043 - 601 22 89  I. www.pretpark-de-valkenier.nl

De Valkenier. Een supergezellig familiepark voor jong en oud! Maak 
een leuke Safari Rit, vlieg mee in de Dancing Queen, ga als een speer 
van de supersnelle cobra waterglijbaan en maak een pittig ritje in 
de achtbaan. Oneindig veel spetterende attracties, zowel binnen als 
buiten! En: dubbel pret, want het is Europa’s voordeligste pretpark. 

Entreeprijs € 9.95 p.p, groepsprijs € 6.95 p.p. Of beleef onbeperkt 
avonturen met de seizoenspas voor maar € 13,95. 

Voor meer informatie over prijzen en openingstijden, ga snel naar: 
www.pretpark-de-valkenier.nl
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Openluchttheater Valkenburg
Plenkertstraat 51a, 6301 GL  Valkenburg
T. 043 - 601 50 44  E. info@openluchttheater-valkenburg.nl 
I. www.openluchttheater-valkenburg.nl

Beleef onvergetelijke momenten in het mooiste en oudste Openlucht-
theater van Nederland. Dit amfitheater tussen mergel en groen heeft 
een verrassend goed programma, met grote namen én spannende 
ontdekkingen. Een theater om verliefd op te worden! Open van eind 
mei tot begin september.

Museum Land van Valkenburg
Grotestraat Centrum 31, 6301 CW  Valkenburg
T. 043 - 601 63 94  E. info@museumlandvanvalkenburg.nl
I. www.museumlandvanvalkenburg.nl

Het museum presenteert doorlopend werken van Limburgse kunstenaars 
uit de 20e eeuw en tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse kunste-
naars uit Limburg. In ‘Van Krijttijd tot Cuypers’ vertellen de geologie- en 
archeologiecollecties over het ontstaan, de winning en het gebruik van 
de voor de regio typische mergel- en vuursteen.

Open: dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Volwassenen:  
€ 6,-Kinderen tot 12 jaar: gratisGroepen (minimaal 15 
personen): € 4,50 Museumkaart geldig.

Holland Casino
Kuurpark Cauberg 28, 6301 BT  Valkenburg
T. 043 - 60 99 600  I. www.hollandcasino.nl/Valkenburg

Holland Casino: een mooie gelegenheid om uit te gaan. Bij ons 
komen spanning en ontspanning op perfecte wijze samen! Wij zijn 
dagelijks geopend (behalve op 31 december) van 12.00 tot 03.00 uur. 
Een minimumleeftijd van 18 jaar en een geldig identificatiebewijs zijn 
de entreevoorwaarden. Kijk voor ons actuele programma op 
www.hollandcasino.nl/Valkenburg.
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Bowling Valkenburg
Oosterweg 5, 6301 PX  Valkenburg  T. 043 - 601 40 76
E. info@bowlingvalkenburg.nl  I. www.bowlingvalkenburg.nl 

Bowlen..? Dat doe je in Valkenburg Bowling Valkenburg, waar gezel-
ligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Stap je hier binnen, dan 
ben je uit! Het bruist er, het leeft en op het ritme van de vallende pins 
hoor en zie je de mensen plezier beleven. Het heeft alles in huis voor 
een gezellig middagje/avondje uit. In het restaurant kunt u ontspan-
nen genieten en geheel in stijl voor of na een potje bowlen ook lekker 
eten. 

Marx en Marx, Limburgse kunst

Reinaldstraat 39-41, 6301 EB  Valkenburg
T. 043 - 601 25 60  E. info@marx-en-marx-kunst.nl 
I.  www.marx-en-marx-kunst.nl

Marx & Marx, Limburgse Kunst is gespecialiseerd in aan Limburg 
gerelateerde kunst. Ook voor alle taxaties, restauraties, inlijstwerk 
en bemiddeling kunt u bij Marx en Marx terecht. Tekenend voor de 
uitstekende service is de gratis regeling voor gespreide betaling. Dit 
alles tegen zeer concurrerende prijzen.

Geopende van vrijdag tot en met zondag. 
Van 13.00-17.00 uur of op afspraak.

De Geulbrug

Pop on Top Valkenburg



Boven- en ondergrondse kerstactiviteiten
www.kerststad.nl

vanaf 15 november 2013

Kerststad
Valkenburg

Uniek
Ondergronds
Te midden van een schitterende natuur ligt Valkenburg aan de Geul. De 1ste 
vermelding van de naam (Oud-Valkenburg) stamt uit 1041. Omstreeks de 
12e eeuw werd het Kasteel van Valkenburg gebouwd (Nederlands enige 
hoogteburcht), de huidige Kasteelruïne. De aansluitende stadsomwalling 
bestaat uit de 14e eeuw. De mergelsteen waarmee het kasteel, de 
vestingwerken en vrijwel alle andere gebouwen gebouwd werden, werd 
rechtstreeks gewonnen in de ondergrond waarop de gebouwen gerealiseerd 
werden. Hierdoor is in Valkenburg zo’n 250 km aan gangenstelsel ontstaan. 

De Romeinen wonnen de mergel in dagbouw, maar in de Middeleeuwen werd de mergel 

ondergronds gewonnen. De mergelsteen, die van botergeel naar grijs verkleurt, geeft de 

bouwwerken een mediterrane uitstraling en past bijzonder mooi in het zachtgroene heuvel-

landschap In de loop van de geschiedenis is in Valkenburg aan de Geul een rijk cultuur-

historisch erfgoed opgebouwd. Valkenburg aan de Geul is rijk aan prachtige monumentale 

(mergel)gebouwen, mergelgrotten, Romeinse katakomben en een vuursteenmijn. Ook is er 

een door Pierre Cuypers ontworpen openluchttheater. Het vestingverleden van Valkenburg 

aan de Geul is terug te vinden in de kasteelruïne, de enige hoogteburcht van Nederland.

Valkenburg uniek ondergronds
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Ondergronds Valkenburg 
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De Spookgrot
Daalhemerweg, Valkenburg
T. 043 - 601 61 42  I. www.spookgrot.nl

Uit ons gastenboek: “Geweldige middag gehad in de spook-
grot! Van hilarisch naar dood eng in 5 seconden.“ Gerard. “Lachen, 
griezelen, schreeuwen met mijn vrienden, ...gewoon geweldig! 
Bedankt!“ Marleen. Elke zondag om 14.00 uur vanaf de Steenko-
lenmijn, juli en augustus ook op woensdag en zaterdag. Groepen 
dagelijks op afspraak mogelijk. Minimum leeftijd 12 jaar.

Feestgrot Valkenburg
Daalhemerweg 31A, 6301 BJ  Valkenburg
T. 043 - 601 47 38  E. info@feestgrot.nl  I. www.feestgrot.nl

Een zeer bijzondere, sfeervolle en bruisende locatie met verrassende 
arrangementen voor groepen. Een ideale locatie voor uw teamuitje, 
lunch, diner, barbecue of (personeels)feest voor 10 tot 750 personen. 
Het restaurant en de feestzalen zijn aangenaam verwarmd, kleurrijk 
uitgelicht en van alle gemakken voorzien. Ontdek het zelf en ga eens 
kijken!

André Rieu in de gemeentegrot ter ere van het 125- jarig bestaan van de VVV
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ASP-Adventure
Oud Valkenburg 2A, 6305 AB  Schin op Geul
T. 043 - 60 40 675 (kantoor)  T.  043 - 60 11 508 (grot) 
I. www.aspadventure.nl

Ontdek al fietsend met een gids het grootste doolhof van Europa. 70 
km aan gangen! Of zoek je weg al klimmend, klauterend en abseilend 
in de uitgehouwen donkere vluchtgangen van de kasteelruine in 
Valkenburg!

ASP adventure maakt ‘t mogelijk.
Organisator van recreatieve programma’s vol mysterie, avontuur, 
spanning en educatie voor jong en oud in een unieke omgeving. 
Info en reserveren voor groepen (10 - 350 pers.) tijdens kantooruren 
dinsdag t/m vrijdag.

Ook individuele inschrijvingen mogelijk in de weekends en vakanties 
voor grotbiken en grotklautertocht (zie telefoonnummer grot). 

Kijk voor overige programma’s en arrangementen op onze website 
www.aspadventure.nl 

Romeinse Katakomben
Plenkertstraat 55, 6301 GL  Valkenburg
T. 043 - 601 25 54 / 06 - 51 16 78 56  I. www.katakomben.nl

Beleef het unieke verhaal van de Romeinse Katakomben.  In dit 
onderaards gangenstelsel kunt u zien hoe de beroemde archtitect Dr. 
P. Cuypers, de architekt van o.a. het Centraal Station en het Rijksmu-
seum te Amsterdam, meer dan 100 jaar geleden in opdracht van J. 
Diepen de belangrijkste delen van een vroeg-christelijke begraafplaats 
in Rome heeft gereconstrueerd. 

Grotbiken
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Cycle Center 
De Valkenberg 8b, 6301 PM  Valkenburg
T. 043 - 601 53 38  E. info@cyclecenter.nl  I. www.fietshuur.nl 

Fietsen door het Heuvelland?
Huur een kwaliteitsfiets van Cycle Center!
Een luxe hybridefiets of liever een excellente racefiets? Gezellig met 
z’n tweeën op een tandem of toch liever relaxed de heuveltjes op met 
een trendy electrische ‘groenfiets’ of Vespa. Leuke tip: het picknick 
arrangement. Geldig ID bewijs en contante borg zijn verplicht.

Amstel Gold Race Xperience
Plenkertstraat 50, 6301 GM  Valkenburg  T. 043 - 601 82 67
E. info@AmstelGoldRaceXp.nl  I. www.amstelgoldracexp.nl

Bij de Amstel Gold Race Xperience weten we precies wat jij nodig 
hebt. 365 dagen per jaar ben jij je de held van je eigen Amstel Gold 
Race. 7 dagen per week is AgrXp het Start- en Finishpunt van drie 
uitgepijlde routes mét tijdregistratie op 7 beklimmingen dwars door 
het Limburgse Heuvelland. Parkeren, omkleden en douchen,eten, 
drinken, spullen achterlaten op één plek. Reserveer meteen de TIJD-
REGISTRATIECHIP en check tijdens én na je tocht je resultaten.

Kasteeltuin Oud Valkenburg
Oud Valkenburg 1, 6305 AA  Schin op Geul  T. 043 - 459 26 84 
E. ivnvalkenburgadgeul@gmail.com
I. www.kasteeltuinoudvalkenburg.nl

Kasteeltuin Oud Valkenburg bij kasteel Schaloen is een tuin vol verras-
singen. Landbouwgewassen uit vervlogen tijden, een ouderwetse moes-
tuin en een fraaie kruidentuin zijn enkele van de vele blikvangers. 
Honingbijen vliegen af en aan bij de imkerij. Bij de waterpoel krioelt het 
van het leven. In de bakoven worden regelmatig vlaaien gebakken.

Verrassend actief
in de natuur
De grootste kracht van Valkenburg vormt misschien wel de centrale lig-
ging in het Zuid Limburgse Heuvelland. De compacte vestigingstad wordt 
omarmd door enkele voor Nederland unieke natuurgebieden en getekend 
door de Geul; de snelst stromende rivier van Nederland slingert krachtig, 
soms zelfs kolkend, langs Valkenburg richting Maas en zorgt voor een uniek 
stukje natuur met bijzondere planten en bloemen.

Een combinatie van natuur, heuvels en een uitgebreid netwerk aan fiets- en wandelroutes 

bieden uitstekende mogelijkheden om te fietsen en te wandelen … het kan allemaal in 

Valkenburg aan de Geul. Er zijn tal van wandel- en fietsroutes uitgezet die bij VVV Zuid-

Limburg verkrijgbaar zijn. De routes leiden door het schitterende Mergelland naar de fraaie 

kerkdorpjes van het Geuldal.

Kasteelruïne Valkenburg
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Agogo Valkenburg 

Kasteelruïne en Fluweelengrot 
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Pretpark de Valkenier 
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Steenkolenmijn 

ASP-adventure 

Romeinse Katakomben 

Cycle Center 

Amstel Gold Race Xperience 

Kasteeltuin Oud Valkenburg 

Aan de Linde 

Restaurant Le Baroque 

Brazza Grill-Restaurant 

Valkenhof Steakhouse 

Restaurant de Zotte Zus 

Hotel-Restaurant Huis ter Geul

De Oude Molen 

Latinos 

Aqui Homedecoration 

De Dikke Leeuw 

Melleneys Valkenburg 

Vino Vidi Vici 

Pearl Izumi 

Blitzz Fashion 

Speciality Valkenburg 

Sfeerwinkel Mooi Zo 

GAAF Dames- en herenkleding 

Albert Heijn Valkenburg 

Gall & Gall Valkenburg 

Wereldwinkel Valkenburg

Frissen Groen Techniek BV 

Jan Linders Valkenburg 

The Read Shop Valkenburg 

Wechseler schoenmode 

P. Wouters en zoon 

Thermae 2OOO

Kadampa Meditatie Centrum 
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Verrassend
Bourgondisch
Wij Valkenburgers houden van ‘de goede dingen des levens’. Vooral als 
het om eten en drinken gaat. Het is daarom niet verwonderlijk dat wij onze 
gasten graag verwennen zoals wij dat zelf ook zouden willen. De talloze 
restaurantjes en de gezellige terrassen bieden hier ruimschoot de gelegen-
heid voor. Van broodjeszaak tot bistro, van lunchroom tot eetcafé en van 
exotische keuken tot exclusieve eetgelegenheden bekroond met een Bib 
Gourmand. U kunt er een ruime keuze uit maken.

Vergeet u vooral niet om te vragen naar de typische Limburgse streekgerechten zoals 

bijvoorbeeld het originele Valkenburgse stoofpotje van Geuldal lam, de alom bekende 

Limburgse vlaai en de bieren en wijnen uit de nabije omgeving. De horeca van Valkenburg 

staat bekend om zijn diversiteit en brede keuzemogelijkheden uit het aangeboden dranken-

assortiment.

Valkenburg verrassend Bourgondisch

Eén van Limburgs 
mooiste terrassen...

Tip: Van mei t/m september organiseert Aan de Linde iedere 

1e vrijdag van de maand 

‘Live Jazz & Fruits de mer’,

 op swingende jazzsounds 

genieten van verse kreef-

                      ten, oesters 

                          en meer…

Niet alleen de ligging, maar ook de gastvrijheid en joie de vivre, de kwali-

teit en service, het lekker eten en drinken. Een plekje in het zonnetje, 

net uit de drukte en met een fantastisch uitzicht… Het enthousiasme spat 

er aan alle kanten vanaf. Dat zie je, dat voel je en dat proef je!

Jan Deckerstraat 1b 

Valkenburg a/d Geul  

043 - 601 05 77.

www.aandelinde.eu

7 dagen per week ge-

opend vanaf 11 uur.

Aan de Linde, overdag brasserie en ’s avonds restaurant, met 

de lekkerste koffie en altijd met advocaat en slagroom! 

Dagelijks daghap voor € 12.50 en op maandag en dinsdag 

zelfs een verfijnd vijfgangendiner voor slechts € 27.50.
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Wij zijn het hele jaar door geopend! 
Heerlijk vertoeven in het voorjaar op het volledig vernieuwde terras 
waar je op de driesprong van het historisch centrum je ogen de 
kost kunt geven.

De op de vlees-liefhebber-georiënteerde keuken zal u het water 
in de mond doen lopen. Uit onze vernieuwde diner- en lunchkaart 
met keuze uit 20 verschillende steaks is het moeilijk kiezen.

Als u van meer variatie houdt dan zijn onze vier verschillende 
Tapas-schotels een echte aanrader. Uiteraard komt de visliefheb-
ber ook ruim aan bod.

Tevens zijn onze kleine gasten en onze vegetarische vrienden 
ruimschoots voorzien.

Het interieur doet meer aan als een mooie woonwinkel, en de 
vraag of de spulletjes te koop zijn moeten we helaas altijd met nee 
verkopen. Onze inrichting is naast klant vriendelijkheid een van 
onze passies.

Komt u lekker bij ons genieten van de mooie ambiance en onze 
bourgondische keuken. Wij zullen er alles aan doen om het verblijf 
bij ons zo plezierig mogelijk te maken.

  

 Bij ons zult u zich nog écht gast voelen!

	 meatatvalkenhof
	 Kujtessa Taci, Mike Munichman & Team
	 Berkelstraat	34	•	6301	CC		Valkenburg	aan	de	Geul

	 Telefoon	043	-	601	24	77	•	www.meatatvalkenhof.nl

^

Halve	liter	wijn			GRATIS!
Komt u genieten van een diner?
Dan krijgt u per twee personen 
een halve liter wijn naar keuze. 

 Wij heten u
   van harte
    welkom!
      Knip deze bon uit
     en neem hem mee!

van het
huis!
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Restaurant Le Baroque
Grote Straat Centrum 29, 6301 CV  Valkenburg
T. 043-601 07 72  E. info@lebaroque.nl  I. www.lebaroque.nl

In het zonnetje op ons gezellige terras of in het sfeervol ingerichte 
restaurant geniet u van gerechten gemaakt van uitsluitend verse 
ingrediënten. De opmaak van de gerechten, de kwaliteit van het eten 
en de vriendelijke service maken uw vakantiegevoel compleet. Het 
restaurant staat bekend om de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.  

Brazza Grill-Restaurant
Grotestraat-centrum 18,  6301 CX  Valkenburg 
T. 043 - 601 23 00  E. reserveer@brazzavalkenburg.nl 
I. www.brazzavalkenburg.nl

De houtskoolgrill, dat is waar Brazza om draait. Een Argentijnse sfeer, 
met een ongedwongen en vooral warme ambiance in het centrum 
van valkenburg.

Met enige bescheidenheid durven ze bij Brazza te garanderen dat 
u nergens anders een beter gegrild stuk vlees kunt vinden. Dit uit 
Zuid-Amerika afkomstig stuk vlees, komt van runderen die uitsluitend 
met natuurlijke producten worden gevoed en vrij rond grazen over de 
pampas (weilanden).

Dat móet u gewoon proeven. Geen grote vleesliefhebber? BraZZa 
heeft ook een uitstekende viskaart. De vis wordt elke dag vers aange-
leverd uit Yerseke. Zelfs als het buiten wat killetjes is, zit u bij BraZZa 
behaaglijk onder de ruime luifel met verwarmingselementen. Maar 
waarom zou u? Binnen zijn 70 comfortabele zitplaatsen beschikbaar, 
in een ruimte die toch elk gezelschap alle privacy biedt en zelfs de 
aangename warmte van een open haard

Limburgs Speltbrood 
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Grotestraat Centrum
043 - 601 26 20

latinos-valkenburg.nl

 Buon appetito...
  Buen provecho!

Met gerechten als een prachtige lamsbout, verse kreeft, tapas, 
verschillende pasta’s en traditionele desserts 

hopen wij u mee te mogen nemen voor een avond om nooit te vergeten.
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Hotel-Restaurant Huis ter Geul
Direct reserveren? Neerhem 87, 6301 CG  Valkenburg
T. 043 - 601 20 32  E. info@huistergeul.nl  I. www.huistergeul.nl

Kom ‘s morgens heerlijk onbeperkt ontbijten, 
met uw gezin of zakenrelaties!
Ontbijtbuffet voor maar € 9,50 p.p. Onbeperkt; verse koffie en 
thee, jus d’orange, zuivel, diverse broodsoorten waaronder “oven” 
heerlijke broodjes, vleeswaren, kaas, zoetigheden, granen, gebakken 
spek, roerei, gekookte eieren en vers fruit.

De Oude Molen
Sint Pieterstraat 4, 6301 DR  Valkenburg
“De Oude Molen” is een oude watermolen midden in het centrum 
van Valkenburg. Medio augustus 2013 is in dit historisch gebouw een 
proeflokaal, winkel en bakkerij gevestigd. De benedenkamer doet 
dienst als ontmoetingsplaats en proeflokaal, waar men kan genieten 
van lokale, ambachtelijke producten, terwijl men de bakkers en de mo-
lenaar op de achtergrond aan het werk ziet. Werken met oude granen 
is onze specialiteit. In de bovenkamers is o.a. een kenniscentrum van 
oude granen gevestigd waar men zelf aan de slag kan met bakken.

Open vanaf medio augustus 2013: dinsdag-zater-

dag 09.30 - 18.00 uur, zondag 11.00 - 17.00 uur.

Restaurant De Zotte Zus
Grotestraat-centrum 14,  6301 CX  Valkenburg 
T. 043 - 601 15 64  E. dezottezus@live.nl  I. www.dezottezus.nl

Zot genieten in hartje valkenburg?
De Zotte Zus is welkom in de Grotestraat en u bent dat uiteraard ook. 
De bierkaart biedt een waaier aan keuzemogelijkheden. Van speciaal 
Brand en Maes pilsener tot de bijzondere Belgische Rochefort abdij-
bierencollectie. 
Neem daarnaast een kijkje in onze zotte menukaart en laat u verlei-
den met o.a. 

* lunchgerechten
* voorgerechten
* hoofdgerechten
* nagerechten en borrelhapjes!

De Zotte Zus is dagelijks geopend vanaf 11.00 uur. 
Een tafeltje voor twee of meer reserveren kan via e-mail of via 
+31 (0)43-601 15 64
Het centrum van Valkenburg biedt voldoende parkeermogelijkheden. 
Binnen 5 minuten staat u bij De Zotte Zus voor de deur.

Dagelijks van 8.00 uur tot 10.30 uur
of eerder in overleg.
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Verrassend
winkelen
Behalve de filialen van de bekende ketens, blinkt Valkenburg uit door een 
breed aanbod aan verrassende modeboetiekjes, schoenenwinkels, bijoute-
rieën, souvernirwinkels, kledingzaken en delicatessen- en andere speciaal-
zaken. Genoeg om een dag gezellig te komen winkelen. Hiervoor, maar ook 
voor de dagelijkse boodschappen, kan men in en rondom het centrum zeven 
dagen per week terecht. Natuurlijk kunt u  in het centrum van Valkenburg 
ook iedere maandag de weekmarkt bezoeken. Op de markt kunt u terecht 
voor uw dagelijkse boodschappen zoals groente, fruit en kaas, maar vaak 
ook voor kleding, sieraden en huishoudelijke artikelen.

Vóór, tijdens of na het ‘gezellige winkelen’ biedt Valkenburg royaal de gelegenheid voor 

een kopje koffie, een broodje of een heerlijke lunch. Zowel binnen of buiten op één van de 

sfeervolle (verwarmde) terrassen.

Valkenburg verrassend winkelen

De Dikke Leeuw Speelgoed & Kinderlifestyle

Plenkertstraat 37, 6301 GK  Valkenburg
T. 043 - 601 67 70  E. info@dedikkeleeuw.nl  I. www.dedikkeleeuw.nl

De leukste en meest originele winkel van Valkenburg op het gebied van 
speelgoed en kinderlifestyle producten. Loop vrijblijvend binnen en laat 
je verrassen, want de Dikke Leeuw is een beleving op zich. Wij zijn da-
gelijks geopend, met uitzondering van dinsdag. Je kunt natuurlijk ook 
onze website www.dedikkeleeuw.nl bezoeken of volg ons op Facebook.

Melleneys Valkenburg
Berkelstraat 15, 6301 CB  Valkenburg
T. 043 - 609 02 17  I. www.melleneys.nl 

Onze winkel gelegen in hartje centrum Valkenburg is niet alleen ge-
specialiseerd in woonaccessoires, ook bieden wij een ruime keuze aan 
diverse meubels, wanddecoraties en luxe kadoartikelen.
Loop eens gezellig binnen en laat u inspireren!

Vino Vidi Vici
Daalhemerweg 6, 6301 BK  Valkenburg
T. 043 - 852 53 17  E. info@proef-en-kies.nl  I. www.proef-en-kies.nl

Zin in wijn? Kom naar ‘wijnproeverijwinkel’ Vino Vidi Vici 
en ontdek uw eigen smaak!
In een gezellige ambiance kunt u alle wijnen eerst proeven voor u ze 
koopt. Op uw gemak slurpen en ondertussen genieten van een lekker 
stukje kaas, grottenham of olijfjes. Ook voor groepen. 
Proef en Kies!

Aqi Homedecoration
Lindenlaan 9a, 6301 HA  Valkenburg
T. 043 - 601 05 05  I. www.aqi-homedecoration.nl

AQI voor lekker leven, liefhebben en geven!

Bij AQI vind je bijzondere meubels en woon-accessoires, sieraden 
en originele kado’s. De winkel staat vol met producten met een ziel, 
uniek en eerlijk, dingen waar je vrolijk van wordt. 
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Sfeerwinkel Mooi Zo
Passage 17, 6301 DW  Valkenburg
T. 043 - 601 00 15  I. www.sfeerwinkelmooizo.nl

Nergens is de collectie zó verrassend als bij ons. Vraag de Valkenburger 
welk winkeladres je niet mag overslaan en je krijgt zonder uitzondering 
het antwoord ‘Sfeerwinkel Mooi Zo’, midden in het centrum van Val-
kenburg aan de Geul, op de hoek van het Theodoor Dorrenplein en de 
Passage.Zodra je binnenstapt, begrijp je waarom. Het voelt zo goed, de 
op jaargetijden afgestemde produkten en trends, de kadootjes en de col-
lectie woonaccessoires  die je doen glimlachen. Je wordt er vrolijk van.

GAAF Dames- en herenkleding
Passage 2, 6301 DW  Valkenburg  T. 043 - 601 13 42
E. info@gaaf-valkenburg.nl  I. www.gaaf-valkenburg.nl

Wil je GAAF gekleed flaneren langs de terrassen van Valkenburg, dan 
moet je eerst even binnen lopen in onze winkel in het meest idyllische 
straatje van Valkenburg, de Passage. Laat je verwennen door de nieuw-
ste collecties voor jong,  oud, man of vrouw van G-Star, PME Legend, 
Dept, Desigual, Guess en Diesel. Tot ziens bij GAAF Valkenburg. 

Blitzz Fashion & Accessoires
Lindenlaan 1, 6301 HA  Valkenburg 
T. 043 - 601 63 06  I. www.blitzzfashion.nl 

Blitzz fashion! Mode voor dames met smaak! Of je nu maat 34 of 
50 hebt, jong of minder jong bent, een leuk jurkje, shirtje, mooie tas, 
ketting of sjaal; Blitzz heeft een ruime keuze in kleding en accessoires. 
Laat je inspireren door onze collectie. Loop vrijblijvend binnen en laat 
u verrassen door onze gastvrijheid, wij helpen u graag. Tot ziens?!

Maandag, woensdag, donderdag  en 
vrijdag: 10–18 uur. Zaterdag: 10–17 uur, 
Zondag 12-17 uur. Hoogseizoen ook op 
dinsdag geopend.

Speciality Valkenburg
Poststraat 4-6, 6301 DZ  Valkenburg
T. 043 - 601 04 13   I. www.speciality-valkenburg.nl

Bij ons kunt u terecht voor uw bruidsjurk, galakleding en cocktailjurk. 
Ook hebben we een uitgebreide collectie voor de bruidsmoeder en 
bruidsmeisjes. We beschikken ook over de benodigde lingerie, bijpas-
sende schoenen, hoeden en accessoires om het hele plaatje compleet 
te maken.

Ook iedere zondag open!



Jan Linders. Al 50 jaar het voordeel van het zuiden.

Met 58 supermarkten dé supermarktketen van en voor het zuiden.
Al 3 jaar op rij de beste verssupermarkt van Nederland en zelfs

al 10 jaar op rij de beste bakker van Nederland.

Beste verssupermarkt

Jan LindersbezoekersparkerenGratis 

al 10 jaar op rij de beste bakker van Nederland.

Jan Linders Valkenburg
Walramplein 26

www.janlinders.nl

Proef het zuiden
bij Jan Linders Valkenburg

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 19.00 uur
Zondag 09.00 - 18.00 uur

U vindt onze supermarkt en 
parkeerterrein aan het 
Walramplein, tegenover 
Best Western Hotel Walram
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Albert Heijn Valkenburg
Louis v/d Maesenstraat 10, 6301 EA  Valkenburg
T. 043 - 601 48 18  I. www.ah-kleijnen.nl

Van barbecue tot gourmet bij ons vindt u het!

Wij zijn iedere dag geopend!
Maandag t/m zaterdag van 8.00 - 22.00 uur.
Zondag van 9.00 - 18.00 uur.

Gall & Gall Valkenburg
Dr. Erensstraat 46, 6301 DX  Valkenburg
T. 043 - 601 14 04  I. www.ah-kleijnen.nl 

Grote keuze in onder andere wijn, bier, sterke 
drank en likeuren. Ook voor diverse streek-
producten en geschenken. 

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 18.00 uur.
Vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

Frissen Groen Techniek B.V.
Bedrijventerrein De Valkenberg 15, 6301 PM  Valkenburg 
T. 043 - 608 92 00  E. info@frissen.nl  I. www.frissen.nl
Machines voor: 
TUIN EN PARK 
LANDBOUW
GRONDVERZET 
LADEN EN LOSSEN 
REINIGING
GLADHEIDBESTRIJDING

Wereldwinkel Valkenburg
Lindenlaan 24a, 6301 HB  Valkenburg  T. 043 - 601 46 78  
E. info@valkenburgadgeul.wereldwinkel.nl  I. www.wereldwinkel.nl

Wereldwinkel Valkenburg a/d Geul verkoopt de mooiste wereldca-
deaus, verrassend om weg te geven of om zelf te houden en te ge-
bruiken. Wereldwinkelcadeaus zijn authentiek, ambachtelijk en soms 
zelfs volgens eeuwenoude tradities gemaakt, maar natuurlijk ook met 
een hedendaags tintje. De cadeaus zijn afkomstig uit landen als India, 
Ghana, Madagascar en Tibet. Van houtsnijwerk en keramiek tot siera-
den en foodproducten.
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Uniek
onthaasten
Weet u aan welke stad als eerste in Nederland het officiële predikaat Kuur-
oord werd verleend? Aan Valkenburg aan de Geul! Het natuurlijke land-
schap waarin Valkenburg aan de Geul ligt biedt uitstekende mogelijkheden 
voor wellness in de breedste zin van het woord: gezond en aangenaam 
leven. Kuren, natuur, lekker eten, herstellen en genieten.

Boven op de Cauberg, als schakel tussen Thermae 2OOO, het Holland Casino en het oude 

centrum, ligt het enige Kuurpark van Nederland. Het is een heerlijke ervaring om op een 

warme lentedag of na een zomerse regenbui op een bankje te zitten en te kijken naar een 

regenboog die vanuit de heuvels achter het Geuldal het stadje Valkenburg als het ware 

‘vastgrijpt’. Het kuurpark is vrij toegankelijk vanuit Holland Casino of via de trap in de 

Plenkertstraat. Tevens vindt u buiten het centrum van Valkenburg een uniek stukje natuur: 

het Geuldal en Ingendael.

Valkenburg uniek onthaasten

Wechseler schoenmode
Sint Pieterstraat 6, 6301 DZ  Valkenburg
T. 043 - 601 35 67

Schoenhandel Wechseler is hét adres voor wandel-, trekking- en 
bergschoenen. Hier vindt u de grootste keuze voor dames,heren en 
kinderen! Voor een optimaal verblijf in het Heuvelland mogen goede 
wandelschoenen niet ontbreken.

Wechseler Schoenmode, loop gewoon eens binnen!

P. Wouters en zoon
Louis van de Maesenstraat 11a, 6301 EA  Valkenburg
T. 043 - 601 23 78  I. www.wouter-zn.nl 

In en om Valkenburg zijn wij al decennia lang het vertrouwde adres, 
waar u uitstekend persoonlijk advies krijgt bij de aanschaf van uw 
nieuwe tv, audioset, wasautomaat of koelkast. Hierbij staan kwaliteit 
en service steeds heel hoog in het vaandel. En dit alles tegen zeer 
betaalbare prijzen.Wilt u ons bedrijf wat beter leren kennen, kijk eens 
rond op onze site of breng eens een bezoek aan onze zaak.

De grote kracht van ons bedrijf schuilt in het feit dat wij erg servicege-
richt en flexibel zijn. Dit kunnen wij realiseren, doordat wij een eigen 
technische dienst hebben met een schat aan ervaring. Zo bent u niet 
afhankelijk van de dure en trage servicediensten van de fabrikanten. 
Wij zijn er voor u tijdens de gehele levensduur van uw apparaat en 
niet alleen tijdens de verkoop!

Verder zijn wij nu ook bij Euronics, Europa’s grootste inkooporganisa-
tie aangesloten, waardoor wij u prijzen kunnen aanbieden die op het 
niveau van ketenzaken liggen en soms nog daaronder, maar wel altijd 
met behoud van onze kwaliteit en service!

Kuurpark Cauberg 

The Read Shop Valkenburg
Dr. Erensstraat 6, 6301 DX  Valkenburg
T. 043 - 601 41 60  E. valkenburg@readshop.nl

Wij zijn dé gemakswinkel waar u terecht kunt voor:
• Boeken
• Tijdschriften (specialist)
• Wenskaarten (specialist)
• Kantoorartikelen
• Dagbladen
• Postkantoor

iedere zondag open
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VVV-informatie in en rondom Valkenburg
VVV Limburg Winkel:
Theodoor Dorrenplein 5, Valkenburg

Colofon
Deze brochure is een uitgave van VVV Zuid-Limburg. 
Hierin vindt u een overzicht van alle bedrijven gericht op 
dagrecreatie aangesloten bij VVV Zuid-Limburg.
Wij hebben deze brochure met de meeste zorg samen-
gesteld. VVV Zuid-Limburg staat er niet voor in dat de 
verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. 
VVV Zuid-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op 
enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik 
van de brochure of daarin verstrekte informatie.

© VVV Zuid-Limburg 2013. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van VVV Zuid-Limburg.

Kadampa Meditatie Centrum Nederland
Graafstraat 39, 6305 BD  Schin op Geul  T. 043 - 459 24 58 
E. kmcnederland@gmail.com  I. www.kmcnederland.nl

Kadampa Meditatie Centrum Nederland biedt mensen gelegenheid 
kennis te maken met boeddhisme en meditatie. U bent van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan onze activiteiten, de tempel te bezich-
tigen, ons winkeltje te bezoeken of een kop koffie te drinken. Geniet 
van de rust en ruimte. 

Thermae 2OOO
Cauberg 27, 6301 BT  Valkenburg
T. 043 - 609 20 00  E. info@thermae.nl  I. www.thermae.nl

Op de top van de Cauberg ligt Thermae 2OOO verscholen in het 
groen. Het oergezonde water uit de thermale  bronnen van Thermae 
2OOO is circa 40.000 jaar afgesloten geweest van de meteorologi-
sche kringloop en daarmee niet blootgesteld aan allerlei verontreini-
gingen. Het beschikt over een bijzonder heilzame werking op lichaam 
en geest en nodigt uit om het lichaam heerlijk te ontspannen. 

Wellness centrum Thermae 2OOO
Ontdek de vele wellness faciliteiten van Thermae 2OOO. Geniet on-
der meer van de binnen- en buitenbaden, sauna’s en stoombaden, de 
uitgestrekte groene ligweide, whirlpools, schoonheidsbehandelingen 
en kuurprogramma’s. 

Het viersterrenhotel 
Thermae 2OOO heeft een eigen aangelegen ****hotel. In badjas 
loopt u van de ontbijttafel richting de baden en sauna’s. In 2012 heeft 
Thermae 2OOO voor de derde keer de World Travel Award als Beste 
Spa Resort van Nederland gewonnen.

Valkenburg uniek onthaasten

VVV folderpost:
Landal Kasteeldomein De Cauberg,
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De meest verrassende trouw-
en feestlocatie van Limburg

De enige locatie in de grotten van Valkenburg voor uw lunch, diner, 
barbecue en feestavond voor groepen van 10 - 750 personen

W W W. F E E S TG R OT. N L
Een eeuwenoude locatie met hedendaagse allure!
Daalhemerweg 31A (direct naast de steenkolenmijn) 043 601 47 38


