
Huifkartochten

Rijstal Venhof Limburg
Venhof 2, Herkenbosch
+31 (0)475 53 14 95
Een huifkartocht is een fijne manier om te
genieten van het Limburgse landschap. Bij Rijstal
Venhof bieden ze ook andere buitenactiviteiten
aan als kratklimmen of handboogschieten. Daag
je co

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 20,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8734

Natuurparken

Nationaal Park De Meinweg
Meinweg 2, Herkenbosch
+31 (0)475 528 500
In Nederland komt het bijna niet voor: een
terrassenlandschap. Een vlak deel, dan een steile
helling, dan weer een vlak deel. Nationaal Park De
Meinweg in Zuid-Limburg is daarvan een treffend

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5313

Wandelroutes

Kabouterpad De Meinweg
Meinweg 2, Herkenbosch
+ 31 (0)475 53 04 39
In Nationaal Park De Meinweg wonen kabouters
en jij mag ze zoeken! Volg de gekleurde paaltjes,
doe de opdrachten uit het grote kabouterboek en
verdien een kabouterspeldje.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12109

Zelf actief

Speelbos Meinweg
Meinweg 2, Herkenbosch
+31 (0)475 528 500
Er is geen leukere plek om te spelen dan het
Speelbos van Staatsbosbeheer in De Meinweg!
Ook erg geschikt als klassenuitje.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9389

Golfen

Golfbaan de Herkenbosche
Stationsweg 100, Herkenbosch
+31 (0)475 - 52 95 29
Golf  Country Club Herkenbosch beschikt over
een 18 holes wedstrijdbaan, puttinggreens,
oefenbunkers, chippinggreens en een
drivingrange.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 30,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8044

Hotel

Landgoed Kasteel Daelenbroeck
Kasteellaan 2, Herkenbosch
+31 (0)475-532 465
Landgoed Kasteel Daelenbroeck heeft achttien
luxe hotelkamers. Gasten overnachten in een
prachtige Limburgse omgeving vol welvaren en
rijke historie.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 42,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5312
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