Fietsen
Het fietsknoopppuntennetwerk is het toeristisch kroonjuweel van Limburg!!
Een 2.000km lang fietsroutenetwerk, waarvan het grootste deel autoluw tot zelfs autovrij, waar vind je dat nog? Het
unieke knoopppuntensysteem met de overzichtelijke fietskaart (te koop bij Toerisme Maaseik) en de handige
nummerborden bij elk knooppunt wijzen je feilloos de weg. Ook als je van koers wil veranderen. Fiets je mee naar
de watermolens, langs het jaagpad van de Zuid-Willemsvaart?
Een probleem opgemerkt op het fietsroutenetwerk? https://www.visitlimburg.be/nl/meldpunt

Fietskaarten
 Themafietskaart RivierPark Maasvallei, €3
 Themafietskaart Nationaal Park Hoge Kempen, €3
 Themafietskaart Grenspark Kempen~Broek, €3
 Fietsenknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg (Nl), €2,95
 Fietsroutenetwerk Limburg: uitgegeven door Toerisme Limburg, nieuwe editie 2020-2021, € 9,50
 Fiets de boer op: langsheen verschillende landbouwbedrijven: 24km

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)
Dragen van een mondmasker is verplicht!
Max aantal personen: 10
Inschrijven: vooraf via Toerisme Maaseik, tel: 089 81 92 90
Tip: Geen eigen fiets? Fietsverhuur zie beneden

Fiets huren?
Fiets- en Vespaverhuur Maro
Jagersborgweg 13, 3680 Maaseik
GSM: +32(0)496 87 74 52 (Roger)
GSM: +32(0)495 16 27 22 (Patrick)
E.: info@fietsenvespaverhuurmaro.be
www.fietsverhuurmaro.be
Fiets en Vespa Maaseik bvba
Diestersteenweg 340, 3680 Maaseik
GSM: +32(0)489 28 70 00
E.: jorema@vespamaaseik.be
www.vespamaaseik.be

Fiets herstellen?
Bikes and Beers
Brugstraat 56, 3680 Neeroeteren
gsm: +32 (0)474 34 52 82
swinnenjimmy@gmail.com
Bikeshop Chrischou
Van Eycklaan 80, 3680 Maaseik
T.: +32(0)89 86 17 32
E.: info@bikeshop-chrischou.be
www.bikeshop-chrischou.be
Fietsen De Leemhoek
Maastrichtersteenweg 19B, 3680 Maaseik
T.: +32(0)89 75 19 80
E.: info@fietsendeleemhoek.be
www.fietsendeleemhoek.be
Jorikx Bikes
Rotemerlaan 35, 3680 Neeroeteren
T.: +32 (0)89 25 48 04
E.: jorikxbikes@telenet.be
www.jorikxbikes.be

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 17:00
Alle informatie

