
 3 DAGEN   V.A. 
  € 89 P.P.

TOERISME

BENE LUX
Dat je voor een 
indrukwekkende 
roadtrip niet ver hoeft 
te reizen, bewijzen 
deze drie routes. Ze 
voeren langs vak-
werkhuisjes, door 
gloeiende heuvels en 
langs  spetterende 
watervallen. En dat 
gewoon in de Benelux!
Tekst: Roos Stalpers, Fee van ’t Veen.

Tour de

164 xx | 18 165xx | 18

a r t t e k s tv o r m g e v i n gs p r e a d n u m m e rt i t e l



het glooiende landschap. Het ont-
stond miljoenen jaren geleden toen 
Zuid-Limburg nog diep onder de zee 
lag en er een bodem werd gevormd 
van kalk en klei. Toen het water 
verdween kwam de mergelbodem 
boven de zeespiegel te liggen en 
vonden rivieren en beekjes hun 
weg. Zo ontstond een heuvelachtig 
gebied met als letterlijk hoogtepunt 
Vaals. Met maar liefst 322,5 meter 
het hoogste punt van Nederland.

Sjoen Mestreech
De Mergellandroute voert langs heel 
wat van die hoogtepunten, zoals 
waterradmolens, ommuurde re-
naissancetuinen, een natuurreser-
vaat en gotische basiliek, maar de 
grootste traktatie is misschien wel 
een pauze pakken in Maastricht. 
Natuurlijk kun je op chic gaan (win-
dow)shoppen in de Stokstraat of de 
boetiekjes in de Rechtstraat uitkam-

men, maar je komt pas echt tot rust 
op het lommerrijke terras van Café 
Sjiek (Sint Pieterstraat 13). Onder de 
esdoorns drink je een glaasje wijn 
van de Apostelhoeve en bestel je de 
signature dish: zuurvlees met dikke 
frieten en appelmoes. Na de maaltijd 
zin in een barista-koffie? Slenter 
dan even door naar het ontspannen 
Koffie (Maastrichter Heidenstraat 
6-8). Eigenaren Joost en Maartje 
hebben alles zelfgemaakt: van de ta-
fels tot en met de taart. En zin in een 
lekkere vlaai voor onderweg? Steek 
de straat over en stap binnen bij 
speltbakkerij de Bisschopsmolen 
(Stenenbrug 3).

Van wagen naar wagon 
Vanuit een ouderwets stoomloco-
motiefje van de Miljoenenlijn (in 
Simpelveld) geniet je op je gemakje 
van de rollende heuvels
Kijk voor de dienstregeling op miljoenenlijn.nl

Tijdens dit uitstapje naar Zuid-Limburg 
kun je kiezen voor een verblijf in een van 
de twee accommodaties: Gasterij Berg en 
Dal is een gezellig familiehotel in hartje 
Slenaken in het Zuid-Limburgse 
Heuvelland. Een perfecte uitvalsbasis 
voor tochtjes ‘over bergen en door dalen’, 
een bezoekje aan mergelstad Valkenburg 
of een middagje Maastricht. Gasthof 
Euverem is een gemoedelijk familiehotel 
vlak bij Gulpen met een fantastische lig-
ging in een rustig natuurgebied. Van hier-
uit kun je mooie autotochten maken.

Inclusief
  2x overnachting incl. ontbijtbuffet
  1x lunchpakket
  2x driegangenmenu
  autoroutes Duitse Eifel en Belgische 
Ardennen
  gratis wifi
  gratis parkeren

Exclusief
  administratiekosten € 5,95 p.p. en 
stads- en toeristenbelasting

Prijs en periode
Vanaf € 89 o.b.v. 2 personen in een stan-
daardkamer. Geldig t/m 30 september 
2018 m.u.v. feestdagen.

Informatie en reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/limburg 
of telefonisch via Voordeeluitjes op 0900 
– 667 77 88.

Partij

Gulpen

EpenEijsden

Valkenburg

Maastricht

DRIE DAGEN ZUID-LIMBURGUit de sixties
Toen de ANWB in de jaren zestig de 
eerste bewegwijzerde autoroutes 
aanlegde, werd toeren met de auto 
een populair tijdverdrijf. Inmiddels 
vind je de autoroutes gewoon onli-
ne, maar in het Mergelland wijzen 
ze nog altijd de weg! Of eigenlijk op-
nieuw; de route werd in 2016 aange-
past aan de huidige verkeerssituatie.

Buitenland in eigen land
De Mergellandroute is een publieks-
favoriet. Ttijdens de tocht ontdek je 
kabbelende beekjes, bronnen, ein-
deloze vergezichten en oude dorp-
jes. Maar kastelen, orchideeën, 
Mariakapelletjes en vakwerkhuizen. 
In dit Zuid-Limburgse heuvelland-
schap waan je je in het buitenland.

Mergel?
De route dankt zijn naam aan de 
mergel die zo karakteristiek is voor 

1. De iconische Sint Servaasbrug 
stamt uit de dertiende eeuw en is 
misschien wel de oudste brug 
van Nederland. 2. Van lokaal 
gebrouwen biertjes en wijn uit 
de streek tot vlaaien: in Limburg 
halen Bourgondiërs hun hart 
op. 3. Hoge bomen in Vaals, vlak 
bij het Drielandenpunt. 4. Op 
mooie dagen is het Onze-Lieve-
Vrouwe-Plein in Maastricht één 
gezellig terras. 5. Kasseien, 
romantische lantaarns, bloeien-
de stokrozen: slenterend door 
smalle steegjes van Maastricht 
waan je je met gemak in het bui-
tenland.

1

2

3

5

Naam: Mergellandroute 

Type: ANWB-autoroute 

Afstand: 110 kilometer

    Na al het moois op de route is 
Maastricht de ideale stad om
           van een pauze te genieten

NEDERLAND
 3 DAGEN   V.A.   € 89 P.P.

4

166 xx | 18 167xx | 18



geheime kamers. Vanuit de burcht 
van Godfried van Bouillon heb je 
een adembenemend uitzicht over 
de Côte d’Auclin. Lijkt de klim je 
iets te veel van het goede? Er tuft 
ook een treintje vanuit de stad om-
hoog.

Bubbels!
De Ardennen staan niet alleen be-
kend om het bier, maar óók om een 
ander bruisend drankje: bronwater! 
En dat je water niet alleen moet 
bottelen, weten onze Zuiderburen 
als geen ander: Spa is dé wellness- 
hoofdstad van België. En één met 
allure: op de heuvels rondom de 
stad spot je de schitterendste villa’s. 
Klein Monaco (zoals Spa liefkozend 
wordt genoemd) is van oudsher een 
kuuroord waar je in de thermen ge-
niet van een weldadig koolzuurbad, 
(water)massages, peelings, wrap-
pings en stortbaden.  thermesdespa.com

Hollands glorie
Dinant is prachtig gelegen aan de 
Maas. Natuurlijk kun je op een ter-
rasje aan de kade genieten van het 
uitzicht, maar als je wilt genieten 
van het móóiste uitzicht van België 
moet je omhoog, naar de citadel. 
Wees gerust:, dat kan ook heel lui 
met een kabelbaantje. Een rondlei-
ding door het fort is een aanrader, 
dan steek je nog eens wat op. Wist je 
bijvoorbeeld dat-ie ooit werd ge-
bouwd door Hollanders?

De ondergrondse
Het hoogtepunt – of beter gezegd: 
dieptepunt – van een tour door de 
Ardennen is de Grot van Han. Dit 
stelsel van onderaardse grotten in 
Han-sur-Lesse geldt als een van de 
grootste grottencomplexen van 
Europa. In deze wonderlijke onder-
wereld ontwaar je de prachtigste 
stalagmieten, stalactieten, zuilen en 

Drie dagen Ardennen
Hotel La Grande Cure is een comfortabel 
driesterrenhotel in het hart van de 
Ardennen, net buiten het dorpje Marcourt. 
Het hotel wordt omringd door een grote 
tuin en heeft een wellnesscentrum dat uit-
kijkt over de vallei. Overdag geniet je van 
de natuur en de middeleeuwse kastelen, 
kloosters en kerken en ’s avonds schuif je 
in het restaurant aan voor lokale en sei-
zoensgebonden gerechten. Het hotel be-
schikt over 24 kamers die van alle 
gemakken zijn voorzien.

Inclusief
  2 overnachtingen met ontbijt in een 
comfort kamer
  4 gangendiner op de dag van 
aankomst 
  attentie op de kamer en kaart met 4 toe-
ristische autoroutes 
  gratis entree bij een lokale chocolaterie 

  gratis wifi en parkeren

Exclusief
  vervoer
  toeristenbelasting ca. € 1,40 p.p.p.n. 
(ter plaatse te voldoen)
  overige maaltijden, reis- en/of annule-
ringsverzekering
  bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per 
boeking
  reserveringskosten € 19,50 per boeking. 

Prijs en periode
Vanaf € 139 p.p. van 1 juli t/m 23 decem-
ber 2018.

Informatie en reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/ardennen 
of telefonisch via de Jong Intra Vakanties 
op 0180 – 45 78 03 o.v.v. reiscode 
ABMCT99. Op deze aanbieding zijn de 
ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

 3 DAGEN   V.A. 
  € 139       P.P.

DRIE DAGEN ARDENNENKlooster en kapellen
We kennen ze natuurlijk allemaal 
van hun navigatiesystemen, dus wie 
kan ons beter de weg wijzen door de 
Belgische Ardennen dan TomTom? 
Je kunt de route in een dag rijden, 
maar het is fijner om op je gemak te 
genieten van de glooiende heuvels, 
magische wouden, het snelstromen-
de water, de kloosters, kapelletjes 
en schilderachtige plaatjes. En als je 
dan toch rustig aan doet, neem dan 
onderweg ook meteen even de tijd 
om te wandelen, klimmen en kajak-
ken.

Beeldschoon Bouillon
Bouillon is misschien wel het mooi-
ste stadje van de Ardennen. Wat wil 
je ook? De rivier de Semois mean-
dert er romantisch in het rond en 
hoog boven de stad ligt een indruk-
wekkend middeleeuws kasteel met 
gangetjes, wachttorens, kerkers en 

Dinant

Theux

Rochefort

Durbuy

Bouillon

1. Bootjes in de Maas bij Dinant. 
2. Een wandeling langs de oevers van de 
Semois die dwars door Bouillon loopt. 
3. Dinant ligt prachtig: ingesloten tussen 
de Maas en de omliggende rotsen en 
heuvels. 4. Niet alleen hikers en bikers 
halen hier hun hart op: ook paardrijders 
maken de mooiste tochten door het 
kolkende water in de beken en rivieren. 
5. Net als in de rest van België worden er 
in de Ardennen de lekkerste bieren 
gebrouwen. Veel van de (micro)brouwe-
rijen kunnen worden bezocht.

1 2

4

5

Naam: De Ardennen Type: TomTom autorouteAfstand: 309 kilometer

BELGIË
draperieën. Het avontuur begint al 
buiten, waar je in een oud trammetje 
stapt dat je naar de ingang brengt. 
Vervolgens ga je met een gids op pad 
over bruggetjes, langs water, door 
mysterieuze ‘zalen’ en smalle gange-
tjes. Spannend. 
grotte-de-han.be

3

Houffalize
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’s werelds grootste fotografieten-
toonstelling aller tijden staat op de 
Memory of de world-lijst van de 
Unesco en toont werk van tientallen 
kunstenaars. steichencollections-cna.lu

Wandelen maar
Door het golvende landschap en de 
indrukwekkende rotsformaties 
wordt de regio Mullerthal liefkozend 
Klein Zwitserland genoemd. Het 
landschap lijkt geschapen voor wan-
delaars. De rondwandelroute vanuit 
Larochette heeft een lengte van acht 
kilometer en is ook geschikt voor 
onervaren wandelaars. De route start 
bij het treinstation, volgt de oude 
spoorlijn en slingert door het bos 
richting Verluerekascht, een burcht-
ruïne met uitzicht over Larochette. 
Verplichte kost in Klein Zwitserland: 
een bezoek aan de Schiessentümpel. 
Deze schilderachtige waterval met 
houten bruggetje is té fotogeniek.

Liefs uit Luxemburg
Een kleine, eeuwenoude binnenstad, 
volop musea en verrukkelijke patis-
serie: Luxemburg-stad is een heerlij-
ke bestemming. En dat op slechts 
vier uur rijden van Utrecht!
  Door de enorme hoogteverschillen 
heb je overal de mooiste uitzichten. 
Volg het wandelpad over de oude 
vestingmuur (Chemin de la 
Corniche) en ontdek waarom het 
‘het mooiste balkon van Europa’ 
wordt genoemd.

  In het historische Casino Bourgeois 
vind je het Forum d’Art Contem-
porain, een museum vol heden-
daagse kunst. casino-luxembourg.lu

  Madeleines, pralines, taartjes, ma-
carons en traditionele Baumkuchen 
(een soort laagjescake): lekkerbek-
ken komen niets te kort in 
Luxemburg en maken een ver-
plichte stop bij Hofleverancier 
Oberweis. oberweis.lu 

Het NH Luxembourg is een vierster-
renhotel vlak bij Luxemburg stad. 
Binnen tien minuten rijden sta je op 
het beroemde plein Place d’Armes. 
Ook het bos La Petite Suisse en de 
schilderachtige Route de Vin liggen 
op een steen worpafstand.  
’s Ochtends serveert het hotel een 
uitgebreid ontbijtbuffet en in de 
Crossroads Bar – en op het terras – 
worden internationale gerechten  
geserveerd. Het hotel beschikt over 
148 rustige, comfortabele kamers die 
van alle gemakken zijn voorzien.

Inclusief
  2 overnachtingen 
  gratis wifi
  gratis parkeerplaats

Exclusief
  vervoer
  overige maaltijden
  reis- en/of annulerings- 
verzekering
  bijdrage Calamiteitenfonds  
€ 2,50 per boeking
  reserveringskosten € 19,50 per 
boeking

Prijs en periode
Vanaf € 99 p.p. t/m oktober 2018.

Informatie en 
reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/
luxemburg of telefonisch via de  
Jong Intra Vakanties op  
0180 – 45 78 03 o.v.v. reiscode 
SALUX99. Op deze aanbieding  
zijn de ANVR/SGR-voorwaarden  
van toepassing.

DRIE DAGEN LUXEMBURGKlein maar groots
Met een ligging tussen België, 
Duitsland en Frankrijk heeft 
Groothertogdom Luxemburg de 
meest diverse landschappen. En dat 
in het kleinste land van Europa! 
Tijdens deze roadtrip, uitgestippeld 
door TomTom, geniet je van bossen, 
rotsformaties en watervallen.

Aan de apfelstrüdel
Clervaux is een pittoresk dorp in het 
dal van rivier de Clerve en wordt 
omgeven door de hoogste heuvels 
van Luxemburg. Je vindt er een mooi 
kasteel uit de twaalfde eeuw en de 
Benedictijnenabdij van St-Maurice 
en St-Maur, maar slenteren door het 
autovrije centrum of op het dorps-
plein neerstrijken met een stuk ap-
felstrüdel is ook een prima vorm van 
sightseeing. Zeker zien: de perma-
nente tentoonstelling The family of 
man in het Kasteel van Clervaux. 

Diekirch

Esch-sur-Sûre

Wilwerwiltz

Clervaux   
   Diekirch

Vianden   
   Diekirch

Wallendorf

Bollendorf

1. De schilderachtige Schiessentümpel, 
een kleine waterval. 2. Ook deze zonnige 
stad ligt gewoon in de Benelux: 
Luxemburg-stad. 3. Volop terrasjes in de 
oude, compacte binnenstad van 
Luxemburg.  4. Luxemburgse wijnen zijn 
vaak wit, sprankelend en fris. Gemaakt 
voor de zomer! 5. Luxemburg heeft een 
oude wijntraditie: de Romeinen maakten 
hier al wijn langs de rivieroevers.

1 2

3

4

  De Place d’Armes in het hart van de 
stad is met mooi weer bezaaid met 
terrasjes. Iedere tweede en vierde 
zaterdag van de maand wordt hier 
een rommelmarkt georganiseerd.

  Aan de overkant van de vallei van de 
Alzette ligt het Musée d’Art Moderne 
in een waanzinnig gebouw van Ieoh 
Ming Pei (de man van de piramide bij 
het Louvre). In het MUDAM kun je 
ook te gek eten. mudam.lu

  Sterrenchef Léa Linster runt een res-
taurant én een delicatessenzaak. 
Proef haar madeleines! lealinster.lu

LUXEMBURG

Naam: Luxemburg 

Type: TomTom autoroute

Afstand: 146 kilometer

5

 3 DAGEN   V.A. 
  € 99 P.P.
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