


VVV Zuid-Limburg verleidt gasten tot een bezoek aan 
Zuid-Limburg en wijst ze ter plaatse de weg. 

Wij bieden voor toeristen, recreanten en inwoners 
relevante informatie voor hun vrijetijdsbesteding, via 
het medium dat de gast het liefst gebruikt. Voor, tijdens 
én na hun verblijf, wanneer de gast dit wenst. Hiermee 
fungeren wij als aanjager én verbinder van de lokale 
vrijetijdseconomie bij retail, horeca en de sector zelf. 
Wij maken daarbij dankbaar gebruik van moderne 
communicatie, van onze historie, netwerk en kennis én 
van het vertrouwen dat ons merk heeft bij de consument.

Verder >>

Dé bestemmingsmarketing  
en -management organisatie 
van Zuid-Limburg.
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Basis                          A
a

n
d

a
ch

t                                                              
      

     
    

    
   

   
   

   
   

   
   

  R
e

is
 

 
   

   
    

  A
anbeveling 

Als VVV Zuid-
Limburg weten 
we het unieke 
DNA van de 
regio te vertalen 
naar informatie 
die onze gasten 
wensen.

We stimuleren 
onze gast om 
aanbevelingen en 
recencies achter 
te laten. Met 
focus op kwaliteit  
en verleiding.

Door een intensieve 
samenwerking 
met ondernemers 
houden we het 
enthousiasme
voor de regio vast 
én stimuleren dit 
met aanbevelingen 
en aanbiedingen.

Als VVV Zuid-
Limburg activeren 
we het schrijven  
van positief 
kritische blogs  
via informatie, 
content-
ondersteuning
en inspiratie.

Samen met 
partners  
ontwikkelen we 
beleid en moderne 
producten.  
We weten hoe we 
onze gast kunnen 
bereiken, raken 
en in beweging 
brengen.

We zetten ons netwerk 
actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-

communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeen-

komsten;
-  individuele en 

collectieve promotie.

We hebben kennis 
van alle relevante 
toeristische en 
bedrijfsmatige 
aspecten en zetten 
dit in voor onze 
partners.

Onze VVV Zuid-
Limburg website 
vormt de centrale 
plek van relevante 
informatie op alle 
aandachtsgebieden. 
Zowel voor onder-
nemers als gasten.

We inspireren 
gasten om op 
onze website  
door te klikken 
naar de digitale 
omgeving van 
ondernemers.

We bieden 
manieren om de 
gastbeleving  
extra leuk te 
maken door bv. 
iets extra’s  
te bieden.

We stimuleren 
en ondersteunen 
ambassadeurschap 
voor onze regio 
via blogs, vlogs 
en visuele media; 
voor ons krachtige 
instrumenten.

Door de gast te 
inspireren en te 
volgen via alle 
kanalen zoals 
b.v. social media 
willen we de gast 
bewegen om voor de 
bestemming Zuid-
Limburg te kiezen. 

Via de online ticketshop 
Tickli en de VVV Zuid-
Limburg winkels kunnen 
gasten eenvoudig 
tickets boeken voor 
activiteiten, attracties en 
evenementen. Dit kan via 
onze websites tickli.nl of 
vvvzuidlimburg.nl of door 
implementatie van een 
tickli-iframe in uw eigen 
look & feel op uw eigen 
website.

We laten ons zien waar en  
wanneer de klant ons zoekt. Daarna 
worden we optimaal gevonden door 

aanwezigheid op relevante online 
kanalen en zoekmachine optimalisatie.

Via een breed spectrum van 
communicatiekanalen (TV / radio / print 
/ beurzen) zenden we een hedendaags 

beeld van ons aanbod de wereld in.

Als VVV Zuid-Limburg verzamelen 
we alle relevante vrijetijdsinformatie 

en bieden deze - met moderne 
communicatiemiddelen - aan  

op de juiste plek.

Onze organisatie volgt het gedrag 
van gasten digitaal en past hier  

haar aanbod op aan.

We presenteren onze regio en 
uw informatie op vernieuwende 
en originele manieren. Zowel 
fysiek als digitaal zodat we de 
gast op maat aanbieden wat er 
te doen is.

We ontvangen de gasten in de 
sfeer van de regio. Dit doen we met 
vakkundige personele inzet met 
focus op kwaliteit en lang verblijf.

We stimuleren de  
behoefte om regionale  
producten mee naar huis te nemen. 
We creëren als VVV Zuid-Limburg een 
terugkeerbehoefte. Om meer klanten 
te trekken kunnen ondernemers tegen 
aantrekkelijke voorwaarden acceptant 
worden van de VVV Cadeaukaart.

aandacht 
trekken doen we 

primair online

van 
aandacht
naar een 
serieuze 

overweging

de weg naar  
een succesvolle  

reservering

inspiratieplek voor 
gasten en bezoekers 
ter plaatse

de klant is
onze beste

ambassadeur



Dé bestemmingsmarketing en  
-management organisatie van 
Zuid-Limburg >>

aandacht 
trekken doen we 
primair online >>

van aandacht
naar een serieuze 
overweging >>

de weg naar  
een succesvolle  
reservering >>

inspiratieplek voor 
gasten en bezoekers 
ter plaatse >>

de klant is
onze beste
ambassadeur >>
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Samen met partners ontwikkelen we beleid en 
moderne producten. We weten hoe we onze gast 
kunnen bereiken, raken en in beweging brengen. >>

We zetten ons netwerk actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeenkomsten;
-  individuele en collectieve promotie. >>

We hebben kennis van alle relevante  
toeristische en bedrijfsmatige aspecten en  
zetten dit in voor onze partners. >>

Als VVV Zuid-Limburg weten we het unieke DNA van 
de regio te vertalen naar informatie die onze gasten 
wensen. >>

Dé bestemmingsmarketing en  
-management organisatie van Zuid-Limburg.



MEER

Als VVV Zuid-Limburg weten we het unieke DNA van 
de regio te vertalen naar informatie die onze gasten 
wensen. 

Waardecreatie, dat is waar alles om draait!
Dat doen we op innovatieve en 
verantwoordelijke wijze, delen kennis, en 
dat alles vanuit een financieel gezonde 
organisatie. Gelukkige medewerkers 
hebben én maatschappelijk verantwoord 
handelen zijn daarbij de voorwaarden.



MEERTERUG

Als VVV Zuid-Limburg weten we het unieke DNA van 
de regio te vertalen naar informatie die onze gasten 
wensen. 



Als VVV Zuid-Limburg weten we het unieke DNA van 
de regio te vertalen naar informatie die onze gasten 
wensen. 

TERUG MEER



Als VVV Zuid-Limburg weten we het unieke DNA van 
de regio te vertalen naar informatie die onze gasten 
wensen. 

TERUG



Website VVV Zuid-Limburg >>

Samen met partners ontwikkelen we beleid en 
moderne producten. We weten hoe we onze gast 
kunnen bereiken, raken en in beweging brengen. 

MEER

http://www.vvvzuidlimburg.nl/omgeving/schinveldse-bossen/


Website i.s.w.m.Routeyou >>

Samen met partners ontwikkelen we beleid en 
moderne producten. We weten hoe we onze gast 
kunnen bereiken, raken en in beweging brengen. 

TERUG MEER

http://www.routeyou.com/nl-nl/discover?route-type-id=2&begin-location=schinveld&min-lat=50.92975804147641&min-lon=5.906454092233048&max-lat=51.010661458523586&max-lon=6.069729489598785
http://www.vvvzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/routes-in-zuid-limburg/detail/kalkovenroute-voerendaal/59809/


Samen met partners ontwikkelen we beleid en 
moderne producten. We weten hoe we onze gast 
kunnen bereiken, raken en in beweging brengen. 

TERUG



We zetten ons netwerk actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeenkomsten;
-  individuele en collectieve promotie. 

 
 

 
PERSBERICHT  
 
 
9 september 2016 
 
 
‘Zóveel lekkers in Zuid-Limburg’ 
VVV start themacampagne 
 
Wie denkt aan Limburgse gezelligheid denkt ook vaak aan Bourgondisch genieten. Hierop 
wil VVV Zuid-Limburg graag inhaken met de themacampagne ‘Zóveel lekkers in Zuid-
Limburg’. Inwoners en gasten: check nu de culinaire themapagina van VVV Zuid-Limburg, 
vind hier meer informatie over Bieren uit de Streek en andere culinaire thema’s & 
mogelijkheden die de regio rijk is. 
 
Bieren uit de streek 
September staat bekend als de maand van de hopoogst, ook in Zuid-Limburg. Op 11 september is 
er weer het gezellige Gulpener Hopoogstfeest, waarbij de gasten worden meegenomen in de 
wereld van de Vrije Brouwer. Wist u dat de brouwerijen in Zuid-Limburg te bezoeken zijn door 
middel van een rondleiding. Zo kunt u het koperen brouwhuis waar het Brand bier gemaakt wordt 
van dichtbij bewonderen, het ambachtelijk kwaliteitsbier proeven van Brouwerij De Fontein of krijgt 
u uitleg van de biersommelier over het Gulpener bier. Kijk hier voor meer informatie over Zuid-
Limburgs bier: www.vvvzuidlimburg.nl/bier 
 
Zóveel lekkers in Zuid-Limburg 
De culinaire themapagina: Zóveel lekkers in Zuid-Limburg  geeft ondermeer invulling aan de 
onderwerpen: ‘Wild van wild’, ‘Limburgs op het menu’, ‘Groente, fruit & kruid: van het land zo op 
het bord’ en ‘Eten op unieke locaties’. Hier kunt u terecht voor culinaire tips om te bezoeken in 
Zuid-Limburg, zodat de schatkamer van Zuid-Limburg beter bekend raakt. 
 
Meer informatie over de culinaire campagne en tips om Bourgondisch Zuid-Limburg te ontdekken, 
zijn te vinden op www.vvvzuidlimburg.nl/zoveellekkers. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
*** Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon Luijten, Marketing 
Manager VVV Zuid-Limburg, Postbus 820, 6300 AV Valkenburg aan de Geul, tel. 043-609 8515 of 
Manon.luijten@vvvzuidlimburg.nl. Internet: www.vvvzuidlimburg.nl. 
 
 
 

MEER



We zetten ons netwerk actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeenkomsten;
-  individuele en collectieve promotie. 

TERUG

Website NPO radio

MEER

http://www.routeyou.com/nl-nl/discover?route-type-id=2&begin-location=schinveld&min-lat=50.92975804147641&min-lon=5.906454092233048&max-lat=51.010661458523586&max-lon=6.069729489598785


TERUG MEER

We zetten ons netwerk actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeenkomsten;
-  individuele en collectieve promotie. 



TERUG

We zetten ons netwerk actief in voor: 
- belangenbehartiging;
- marktonderzoek;
-  marketing-communicatie;
- kennisuitwisseling;
-  netwerkbijeenkomsten;
-  individuele en collectieve promotie. 

Website hartvaneuropa.eu

http://www.vakantieinhethartvaneuropa.eu/


We hebben kennis van alle relevante  
toeristische en bedrijfsmatige aspecten en  
zetten dit in voor onze partners. 



Via een breed spectrum van communicatiekanalen 
(TV / radio / print / beurzen) zenden we een 
hedendaags beeld van ons aanbod de wereld in. >>

We laten ons zien waar en wanneer de klant  
ons zoekt. Daarna worden we optimaal  
gevonden door aanwezigheid op relevante  
online kanalen en zoekmachine optimalisatie. >>

Onze organisatie volgt het gedrag  
van gasten digitaal en past hier  
haar aanbod op aan. >>

Als VVV Zuid-Limburg verzamelen we alle relevante 
vrijetijdsinformatie en bieden deze - met moderne 
communicatiemiddelen - aan op de juiste plek. >>

aandacht 
trekken doen we 
primair online



We laten ons zien waar en wanneer de klant  
ons zoekt. Daarna worden we optimaal  
gevonden door aanwezigheid op relevante  
online kanalen en zoekmachine optimalisatie. 

Website VVV Zuid-Limburg >>

http://www.vvvzuidlimburg.nl/overnachten/kamperen-bij-de-boer?type=edf4c7f6-a6ed-461a-9594-ac25616744f6


Via een breed spectrum van communicatiekanalen 
(TV / radio / print / beurzen) zenden we een 
hedendaags beeld van ons aanbod de wereld in. 

MEER

SPORTLICH HERAUSGEFORDERT?

WORAUF WARTEST DU NOCH?
limburg-tourismus.de/aktiv

# limburgaktiv

58
A4

min.

auto | bus | bahnvon Köln



Via een breed spectrum van communicatiekanalen 
(TV / radio / print / beurzen) zenden we een 
hedendaags beeld van ons aanbod de wereld in. 

TERUG



Als VVV Zuid-Limburg verzamelen we alle relevante 
vrijetijdsinformatie en bieden deze - met moderne 
communicatiemiddelen - aan op de juiste plek. 



Onze organisatie volgt het gedrag  
van gasten digitaal en past hier  
haar aanbod op aan. 



 

Onze VVV Zuid-Limburg website vormt de 
centrale plek van relevante informatie op alle 
aandachtsgebieden. Zowel voor ondernemers  
als gasten. >>

We stimuleren en ondersteunen ambassadeurschap 
voor onze regio via blogs, vlogs en visuele media; 
voor ons krachtige instrumenten. >>

Door de gast te inspireren en te volgen via alle 
kanalen zoals b.v. social media willen we de gast 
bewegen om voor de bestemming Zuid-Limburg  
te kiezen. >>

van aandacht
naar een serieuze 
overweging



 

Onze VVV Zuid-Limburg website vormt de 
centrale plek van relevante informatie op alle 
aandachtsgebieden. Zowel voor ondernemers  
als gasten. 

Website VVV Zuid-Limburg >>
MEER

http://www.vvvzuidlimburg.nl/
http://www.vvvzuidlimburg.nl/


 

Onze VVV Zuid-Limburg website vormt de 
centrale plek van relevante informatie op alle 
aandachtsgebieden. Zowel voor ondernemers  
als gasten. 

Website VVV Zuid-Limburg >>

TERUG

http://www.vvvzuidlimburg.nl/corporate/vvv-zuid-limburg-uw-toeristisch-recreatieve-partner-in-de-regio/


 

We stimuleren en ondersteunen ambassadeurschap 
voor onze regio via blogs, vlogs en visuele media; 
voor ons krachtige instrumenten. 

Website VVV Zuid-Limburg >> Bekijk een Vlog >>

http://www.vvvzuidlimburg.nl/blogs/
http://www.vvvzuidlimburg.nl/blogs/blog-jenneke-leonie/zo-lekker-smaakt-zuid-limburg/


 

Door de gast te inspireren en te volgen via alle 
kanalen zoals b.v. social media willen we de gast 
bewegen om voor de bestemming Zuid-Limburg  
te kiezen. 



 

de weg naar  
een succesvolle  
reservering

We inspireren gasten om op onze website  
door te klikken naar de digitale omgeving van 
ondernemers. >>

Via de online ticketshop Tickli en de VVV Zuid-Limburg 
winkels kunnen gasten eenvoudig tickets boeken voor 
activiteiten, attracties en evenementen. Dit kan via 
onze websites tickli.nl of vvvzuidlimburg.nl of door 
implementatie van een tickli-iframe in uw eigen  
look & feel op uw eigen website.  >>

We bieden manieren om de gastbeleving  
extra leuk te maken door bv. iets extra’s  
te bieden. >>

http://tickli.nl
http://vvvzuidlimburg.nl


 

Via de online ticketshop Tickli en de VVV Zuid-Limburg 
winkels kunnen gasten eenvoudig tickets boeken voor 
activiteiten, attracties en evenementen. Dit kan via 
onze websites tickli.nl of vvvzuidlimburg.nl of door 
implementatie van een tickli-iframe in uw eigen  
look & feel op uw eigen website.  

Website VVV Zuid-Limburg >>

http://tickli.nl
http://vvvzuidlimburg.nl
http://www.vvvzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/attracties-bezienswaardigheden/detail/labyrint-drielandenpunt/9287


 

We inspireren gasten om op onze website  
door te klikken naar de digitale omgeving van 
ondernemers.

Website VVV Zuid-Limburg >>

http://www.vvvzuidlimburg.nl/overnachten/hotels/detail/ch%C3%A2teau-st-gerlach/8472


 

We bieden manieren om de gastbeleving  
extra leuk te maken door bv. iets extra’s  
te bieden. 

Horecagelegenheden

 1  Eetcafé De Kem
Kem 27, Schinveld 

T. 045 - 525 3971

Startpunt van de route

Het eetcafé ligt op het 

terrein van Parc Camping 

de Schinveldse Bossen. 

Het eetcafé ademt een 

gemoedelijke sfeer uit en 

heeft een rustig gelegen 

lommerrijk buitenterras.

 2  Nonke Buusjke
Heringsweg 5a, Schinveld

T. 045 - 525 2286

Het Nonke Buusjke wordt 

gerund door vrijwilligers 

en is alleen op zondag in 

de periode 1 april – 1 nov. 

geopend. De specialiteit

van het huis is de 

ouderwetse vlaai die op 

authentieke manier in de 

schansenoven is gebakken. 

Over de route
• Vlakke route met weinig hoogteverschil 

• Honden aan de lijn zijn toegestaan

• Blijf op gepaste afstand van de 

 Schotse Hooglanders!

 3  Restaurant De Lier
Leiffenderhofweg 3, 

Schinveld, T. 045 - 527 2132

Startpunt van de route

Dit restaurant is tevens het

clubgebouw van ELZC en 

heeft een panoramaterras 

van waar u goed zicht hebt 

op de start en landingen 

van de zweefvliegtuigen. 

Bij slecht weer kunt u ook 

binnen prima genieten van 

een uitstekende menukaart. 

 4  BovenWater 
Food & Drinks
Aan de Voeëgelsjtang 1, 

Schinveld, T. 045 - 564 0505

Startpunt van de route

Dit restaurant is letterlijk 

boven het water gerealiseerd. 

De markante rode toren is 

van verre zichtbaar en is van 

binnenuit te beklimmen 

met een magnifiek uitzicht 

over de visvijvers en de 

natuurlijke omgeving. 

Het zonnige terras biedt 

eveneens uitzicht over de 

visvijvers.

Informatie

Meer informatie over de route, de route digitaal, de 

bedrijven aan de route en de kortingscoupons is te 

vinden op www.schinveldsebossen.nl   

Telefonische informatie tijdens kantooruren

0900-5559798 (€ 1,- p.g.) / info@vvvzuidlimburg.nl

www.vvvzuidlimburg.nl 

Of bezoek het lokale informatiepunt van VVV Zuid-

Limburg: VVV Servicepunt Schinveld, Restaurant De Lier,

Leiffenderhofweg 3, Schinveld. Tevens informatiepunt 

van Natuurmonumenten.

Adressen van alle VVV Zuid-Limburg informatie-

vestigingen vindt u op www.vvvzuidlimburg.nl en 

in de gratis brochure ‘Wegwijzer Zuid-Limburg’. 

Overzichtskaart

Colofon

© VVV Zuid-Limburg, 2016  / 1e druk. 

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en /of openbaar 

gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, scan of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande 

schriftelijk toestemming van VVV 

Zuid-Limburg.

Coördinatie & algemene tekst: 

Gemeente Onderbanken, 

VVV Zuid-Limburg

Fotografie: Rodney Swelsen, 

Remo Jacobs

Opmaak: Het Vormlab, Heerlen

Druk: Kontinu, Sittard

Eén van de 
wijze spreuken van 

onze oude eik

Envelopje trekken, altijd 
prijs! Van een kop koffie tot 

stuk vlaai, soep of korting 
op nog meer lekkers

Een flesje 
Sjilvends Buusjwater 
cadeau bij besteding 

van minimaal 
€ 10,- p.p.

2 bolletjes ambachtelijk 
schepijs voor € 1,- 

(normaal € 2,-)

Drankjes naar 
uw keuze voor de prijs 

van € 1,25

Een “Brand Speciaal Bier” 
naar keuze inclusief snacks 

voor de prijs van € 3,50

Een tweede broodje voor 
de halve prijs. Geniet van 

overheerlijk voordeel!

Lunchplankje met 
kopje soep, broodje gezond 

en een kroket met 
toast brood € 10,-

Een gratis stuk heerlijke 
Limburgse vlaai p.p. bij 

een vooraf geboekte 
Limburgse Koffietafel 

(voor groepen v.a. 20 pers.)

Het Huis van Sinterklaas! 
Op 20/11, 27/11, 4/12 2016 

voor kinderen van 4 t/m 11 
jaar en ouders: € 2,50 p.p.

Koffie of thee (voor de 
kinderen chocomel) en een 

punt appeltaart voor de 
prijs van € 3,50

www.schinveldsebossen.nl

Een               sterren
wandelroute

Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland

 

Voordeel 
Coupons!

Geldig t/m 
31 dec. 2017

Lengte
route circa

8,5 km

Schinveldse
Bossen
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inspiratieplek voor  
gasten en bezoekers  
ter plaatse

We ontvangen de gasten in de sfeer van de regio. 
Dit doen we met vakkundige personele inzet met 
focus op kwaliteit en lang verblijf. >>

We stimuleren de behoefte om regionale  
producten mee naar huis te nemen. We creëren 
als VVV Zuid-Limburg een terugkeerbehoefte. Om 
meer klanten te trekken kunnen ondernemers tegen 
aantrekkelijke voorwaarden acceptant worden van 
de VVV Cadeaukaart. >>

We presenteren onze regio en uw informatie  
op vernieuwende en originele manieren.  
Zowel fysiek als digitaal zodat we de gast  
op maat aanbieden wat er te doen is. >>



 

We presenteren onze regio en uw informatie  
op vernieuwende en originele manieren.  
Zowel fysiek als digitaal zodat we de gast  
op maat aanbieden wat er te doen is. 

Bekijk film op Youtube >>

https://www.youtube.com/watch?v=uOewTIEvYhY


 

We ontvangen de gasten in de sfeer van de regio. 
Dit doen we met vakkundige personele inzet met 
focus op kwaliteit en lang verblijf. 

VVV Limburg Winkel Gulpen VVV Limburg Winkel Heerlen

VVV Limburg Winkel Sittard VVV Limburg Winkel Valkenburg VVV Limburg Winkel Vaals



 

We stimuleren de behoefte om regionale  
producten mee naar huis te nemen. We creëren 
als VVV Zuid-Limburg een terugkeerbehoefte. Om 
meer klanten te trekken kunnen ondernemers tegen 
aantrekkelijke voorwaarden acceptant worden van 
de VVV Cadeaukaart.

Website VVV Zuid-Limburg >>

MEER

http://www.vvvzuidlimburg.nl/eten-drinken/


 

We stimuleren de behoefte om regionale  
producten mee naar huis te nemen. We creëren 
als VVV Zuid-Limburg een terugkeerbehoefte. Om 
meer klanten te trekken kunnen ondernemers tegen 
aantrekkelijke voorwaarden acceptant worden van 
de VVV Cadeaukaart.
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de klant is  
onze beste
ambassadeur

We stimuleren onze gast om aanbevelingen en 
recencies achter te laten. Met focus op kwaliteit  
en verleiding. >>

Als VVV Zuid-Limburg activeren we het schrijven  
van positief kritische blogs via informatie, content-
ondersteuning en inspiratie. >>

Door een intensieve samenwerking met 
ondernemers houden we het enthousiasme
voor de regio vast én stimuleren dit met 
aanbevelingen en aanbiedingen. >>



 

We stimuleren onze gast om aanbevelingen en 
recencies achter te laten. Met focus op kwaliteit  
en verleiding. 



 

Door een intensieve samenwerking met 
ondernemers houden we het enthousiasme
voor de regio vast én stimuleren dit met 
aanbevelingen en aanbiedingen. 

MEER



 

Door een intensieve samenwerking met 
ondernemers houden we het enthousiasme
voor de regio vast én stimuleren dit met 
aanbevelingen en aanbiedingen. 
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Als VVV Zuid-Limburg activeren we het schrijven  
van positief kritische blogs via informatie, content-
ondersteuningen inspiratie. 

MEER

Persreis

kleinewereldreiziger.nl >>

http://kleinewereldreiziger.nl/leuk-in-zuid-limburg-met-kinderen/


 

Als VVV Zuid-Limburg activeren we het schrijven  
van positief kritische blogs via informatie, content-
ondersteuningen inspiratie. 

Hollands Glorie p. 17

Wandelen in het zuidelijkste stukje      Nederland

Zacht glooiend bloesemland

Elk jaar in juni kleurt het uiterste zuiden  
van Limburg wit-roze van de bloesem.  
Een perfect moment voor een kleurrijke 
 wandeltocht langs de boomgaarden,  
door bos en dal en over het Plateau van 
 Margraten. En dan naar huis met een mand 
vol zelf geplukt fruit.

Tekst & fotografie Jeroen Jansen

TERUG MEER

Artikel in het blad ‘Hollands Glorie’



 

Als VVV Zuid-Limburg activeren we het schrijven  
van positief kritische blogs via informatie, content-
ondersteuningen inspiratie. 

TERUG

Klankbordgroep VVV Zuid-Limburg



Dé bestemmingsmarketing en  
-management organisatie van 
Zuid-Limburg >>

aandacht 
trekken doen we 
primair online >>

van aandacht
naar een serieuze 
overweging >>

de weg naar  
een succesvolle  
reservering >>

inspiratieplek voor 
gasten en bezoekers 
ter plaatse >>

de klant is
onze beste
ambassadeur >>

Reservering                    Overweging
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anbeveling 

is er voor U!
Doet u ook met ons mee?


