
7 Heerlijkheden in 
Zuid-Limburg  
Wandel- en fietsregio

Sinds jaar en dag maakt het Heuvelland deel uit van 

een natuurgebied dat zich uitstrekt tot ver buiten de 

landsgrenzen. Wij begrijpen maar al te goed dat Zuid-

Limburg door velen als hét wandel- en fietsparadijs wordt 

gezien. Wij hebben meer dan 400 routes voor je klaar 

staan!  

Info: vvvzuidlimburg.nl/routes 

Drielandenpunt

Op de Vaalserberg, met 322,5 meter het hoogste punt van 

Limburg, bevindt zich het Drielandenpunt. Hier komen de 

grenzen van Duitsland, België en Nederland samen. Ieder 

jaar bezoeken ca. 1 miljoen mensen dit voor Nederland 

unieke punt. Met haar labyrint en torens is het een heerlijk 

dagje uit voor het hele gezin. 

Info: vvvzuidlimburg.nl/familieuitjes

5-sterren landschap

Denk je aan het Heuvelland, dan denk je aan ongerepte 

bossen en oneindige weilanden. In dit 5-sterren landschap 

kun je tot rust komen langs het kabbelende water van 

de Geul en de Gulp. Laat je verrassen door schitterende 

vergezichten, holle wegen en echte vakwerkboerderijen. 

Info: vvvzuidlimburg.nl/landschap

 

Wijngaarden

Ben ik in Frankrijk? Ben ik in Duitsland? Nee hoor, gewoon 

in Zuid-Limburg en in Nederland dus! Je zou zomaar 

kunnen denken dat je in het buitenland bent beland bij het 

zien van de wijngaarden in het Heuvelland. Proost op het 

goede Bourgondische leven! 

Info: vvvzuidlimburg.nl/wijn

Attractieregio

Zuid-Limburg staat niet alleen bekend vanwege het 

prachtige landschap en de Bourgondische gastvrijheid, 

maar ook vanwege al zijn internationale topattracties. Er 

valt heel veel te beleven… Ontdek zowel de historische als 

ook hedendaagse bezienswaardigheden die Zuid-Limburg 

rijk is!

Wellness & onthaasten

Als je ergens écht de tijd voor jezelf kunt nemen, dan is 

dat in Zuid-Limburg. Door de indrukwekkende natuur, 

inwoners die tijd en aandacht hebben voor anderen en de 

vele faciliteiten is dit de ideale plek om te onthaasten. 

Info: vvvzuidlimburg.nl/wellness

Mergel & grotten

Als resultaat van de mergelwinning kronkelt er onder 

Zuid-Limburg een eeuwenoud gangenstelsel van meer dan 

250 kilometer lang. In deze omgeving kun je grotbiken, 

bourgondisch genieten, lasergamen en de wereldberoemde 

kerstmarkten bezoeken. 

Info: vvvzuidlimburg.nl/ondergronds

  Categorienaam

vvvzuidlimburg.nl/routes meer dan 400 routes 
gratis te downloaden. Onderweg ontdek je de 
vele gezellige terrasjes en zul je voor eeuwig 
verliefd raken op het Bourgondische Zuid-
Limburg. 

Attractief kamperen
Een camping met zwembad en animatie is 
natuurlijk uiterst tof, maar nog veel leuker is 
de aanwezigheid van vele attracties rondom 
de camping. In Zuid-Limburg zul jeje in ieder 
geval nooit vervelen. Attracties vind je er bijna 
op iedere hoek van de straat. SnowWorld, de 
Valkenier, GaiaZOO, het Drielandenpunt zijn 
nog maar een kleine greep uit het waanzinnige 
aanbod. En dan hebben we het nog niet over 
prachtige steden als Valkenburg, Maastricht, 
Aken, Luik en Sittard die op slechts een 
steenworp afstand gelegen zijn. 

Winactie voor Cottesserhoeve
Speciaal voor de lezers van CampersCaravans 
geeft camping Cottesserhoeve een lang 
weekend kamperen weg op 1 van de mooiste 
plekjes van Zuid-Limburg. Helemaal in het 
uiterste puntje van Nederland, vlak bij de 
Belgische grens ligt deze camping verscholen in 
het groen. Dus wil jij binnenkort wakker worden 
in het Heuvelland en genieten van de glooiende 
dalen, groene heuvels en koele beekjes dan 
stuur snel een mailtje naar 
marketing@vvvzuidlimburg.nl met vermelding 
van de naam, adres en telefoonnummer en het 
onderwerp ‘Winactie Camping Cottesserhoeve’. 
Wellicht wordt jij dan binnenkort wakker in ‘Os 
Sjoen Limburg’. 

Meer weten over kamperen in Zuid-Limburg? 
Bezoek de site 
vvvzuidlimburg.nl/overnachten 
en je ontdekt alles! 

J  
e wordt wakker van het fluiten 
van de vogels, je trekt de 
gordijnen open en ziet dat de zon 
langzaam het heuvellandschap 
verwarmt. De dagen zijn op zijn 
langst, de temperaturen zijn 

aangenaam hoog! De zomerkriebels hangen 
in de lucht. Dit is geen droom, maar Zuid-
Limburgs kampeergenot!

Geen enkele regio in Nederland leent zich 
zo goed om er met de camper of caravan 
opuit te trekken. Glooiende groene hellingen, 
uitgestrekte plateaus worden afgewisseld 
met karakteristieke dorpjes en de mooiste 
vergezichten. Bovendien kent Zuid-Limburg 

Kamperen in 
Zuid-Limburg, 
heerlijk in de 
buitenlucht

verschillende toeristische attracties en 
evenementen, die mensen graag aandoen in 
combinatie met een wandeling of fietstocht. 

Lekker actief erop uit
Zuid-Limburg is de ideale fiets- en wandelregio 
bij uitstek. Zowel voor de recreatievelling 
die onderweg van de panorama uitzichten 
wil genieten, als voor de sportieveling die 
de echte kuitenbijters willen overwinnen. 
Een Zuid-Limburgse camping is de perfecte 
uitvalsbasis om er actief op uit te trekken en 
te genieten van de buitenlucht! De vele routes 
zijn allemaal terug te vinden op de VVV wandel- 
en fietskaarten die eenvoudig te bestellen 
zijn via limburgwinkel.nl. Daarnaast zijn op 

Geen enkele regio in 
Nederland leent zich zo goed 
om er met de camper of 
caravan opuit te trekken.
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 FACEBOOK.COM/CAMPERSCARAVANS
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CampersCaravans.nl, het grootste kampeeraanbod van Nederland. Kampeergebied
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  Kampeergebied
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