
Kastelen

Landgoed Kasteel Aerwinkel
Aerwinkelsallee 1, Posterholt
+31(0)475 401 410 / +31(0)6 45 38 64 33
Geniet van een schitterend stukje Engels
landschap midden in de glooiende heuvels van
Limburg bij Kasteel Aerwinkel. Ook beschikbaar
voor zakelijke doeleinden en trouwerijen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8868

Kastelen

Landgoed Kasteel Aerwinkel
Aerwinkelallee 1, Posterholt
+31 (0)475 - 40 14 10 / +31 (0)6 45 38 64 33
Geniet van een schitterend stukje Engelse
landschap midden in de glooiende heuvels van
Limburg bij Kasteel Aerwinkel. Ook beschikbaar
voor zakelijke doeleinden en voor trouwerijen.

Kinderen: EUR 8,- | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8869

Saunas Gezondheidsbaden

Goos Wellness
Heinsbergerweg 63, Posterholt
+31 (0)475 40 06 30
Geniet van een stukje Finland, midden in Limburg.
Hier vind je een gezellig saunacomplex met zes
thema-sauna's. Genieten van wellness voor
vriendelijke prijzen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 26,-. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10413

Speeltuinen

Kinderspeeldorp Pee Wee
Heinsbergerweg 65, Posterholt
+31 (0)475 - 40 44 33
Springkussens, apenkooi, trampolines of wordt het
toch de kabelbaan en de speelvijver? Indoor
Speeltuin Pee Wee heeft allerlei binnen- en
buitenactiviteiten.

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8783

Groepsaccommodaties

Kampeerboerderij De Holsterhof
Paalderweg 2, Posterholt
+31 (0)475 - 40 34 61
De omgeving rondom de Limburgse
Kampeerboerderij De Holsterhof is prachtig. Hier
kan iedereen genieten van een welverdiende
vakantie!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8658

Vakantiepark

Landal Landgoed Aerwinkel
Zwembadweg 1, Posterholt
+31 (0)475-404 329
Landgoed Aerwinkel is een ideaal park voor de
liefhebber van golfen. In de directe omgeving van
het park zijn diverse golfbanen. Ook een dagje
Venlo of Roermond is prima te doen. Het park hee

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 23,65. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4725
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