INFORMEER BIJ UW TOURINGCARBEDRIJF NAAR DE INTERESSANTE TARIEVEN !
Alle rondritten in uw eigen touringcar o.l.v. lokale gids en met excursiebezoek, compleet met verzorging in ons restaurant vooraf en na afloop.
De onderstaande rondritten brengen u aan beide
zijden van de mooie Noord-Limburgse Maasvallei:

De onderstaande excursieritten voeren door het
landelijk Maasduinengebied en Limburgse dorpen:

De onderstaande excursieritten brengen u o.a. in
de Limburgse Peel en idyllisch Griendtsveen:

 Rozenpracht in de Maasvallei

 Mooi Maasduinen ‘grenstocht’
met Kloosterenclave Steyl

 Blauwe bes & Peelgeheimen

Maak tijdens een mooie rondrit kennis met de
b(l)oeiende rozenpracht van Rozendorp Lottum,
het hart van de Nederlandse potrozenteelt,
in de Toprozentuin van het
rozenkenniscentrum Rozenhof
in Lottum. Na afloop complete
koffietafel of groepsdiner in ons
restaurant en ter afsluiting flesje
rozenlikeur als aandenken.
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit, rondleiding Rozenhof &
Toprozentuin, koffietafel met kroket, flesje rozenlikeur

Ontdek de mooie zuidrand van de Maasduinen,
de Grote Heide in Venlo en de smokkelhistorie en
grenshandel aan de Duitse grens. Onderweg
stoppen we voor een bezoek aan Kloosterenclave
Steyl met de bijzondere Benedenkerk met
sarcofaag. Na afloop koffietafel of groepsdiner.
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit+Steyl, koffietafel+kroket

Breng tijdens deze tocht door de Limburgse Peel
een interessant én smakelijk bezoek aan een
blauwe bessenteler, alwaar u alles te weten komt
over deze ‘gezonde krachtpatser’. Na afloop krijgt
u nog iets lekkers mee en tot slot verzorgen wij
een heerlijke koffietafel met kroket of groepsdiner.
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit,
excursie, koffietafel met kroket

 Ook met entree+rondleiding Missiemuseum mogelijk

 Ratelende kantklosmachines
in een Rijksmonument
Tijdens een tocht door de mooie Noord-limburgse
Maasvallei bezoeken we Museum De Kantfabriek,
tot 2006 de laatste nog werkende kantfabriek van
West-Europa. Wanneer u binnenstapt, heeft u het
idee in de jaren dertig van de vorige eeuw beland
te zijn. Ratelende machines produceren nog
steeds kant uit duizenden draadjes. Beleef alle
facetten van de textielnijverheid, die aan de basis
stond van de economie in Noord-Limburg...
Na afloop complete koffietafel of boerenmaaltijd.
 Complete excursie
incl. koffie/+berliner bol, rondrit, entree en rondleiding
Museum De Kantfabriek, koffietafel met kroket

 Naar de bron van de Zuivel
Tijdens deze tocht maakt u kennis met
het moderne Melkveebedrijf “De Brem Holsteins”
en ervaart u hoe de koeien in alle rust en ruimte
zorgen voor de zuivel van ons land. Op het bedrijf
worden de koeien gemolken door volautomatische
melkrobots. Tegenwoordig bepaalt niet de boer,
maar de koe wanneer ze gemolken wordt.
U maakt kennis met de veehouderij van nu en krijgt
de mogelijkheid om de smaak van de zuivel bij de
bron te proeven. Na afloop koffietafel of diner.
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit, rondleiding
melkveebedrijf, koffietafel met kroket
Bij alle excursietochten kunt u ook kiezen voor een
groepsdiner ipv koffietafel, of vlaai ipv berliner bol.
Informeer bij uw touroperator naar de mogelijkheden.

 Leven & werken in De Peel
Met deze boeiende excursie in het Peelmuseum
zetten we de tijd 100 jaar terug en beleeft u de
sfeer van het zware werk en leven van noeste
Peelarbeiders tijdens de turfwinning en de
ontginningen van De Peel. De gids neemt u mee
door hoofdgebouw De Kamphut (een monument
op zich), de Schuur en het buitenterrein. Na afloop
rijden we via een mooie tocht langs Helenaveen
en Griendtsveen terug naar ons restaurant, voor
een complete koffietafel met kroket of groepsdiner.
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit,
excursie,koffietafel met kroket
Tip: deze 2 excursies
zijn prima te combineren!

En dan nog deze excursies!

Koffiestops, ontbijt en lunches

Alle excursies bij authentieke bedrijven…

Verwennen op z’n Limburgs!

 Asperge- excursie bij teler
In het aspergeseizoen komt u alles te weten over
de asperges ‘van bed tot bord’, rechtstreeks bij de
teler! U bezoekt het aspergeveld en -bedrijfshal,
alwaar u alles over de teelt gedemonstreerd wordt.
Na afloop heerlijk aspergediner in ons restaurant!
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit+excursie,aspergemenu1

Kies voor een heerlijke kop vers gezette koffie met
een berliner bol of heerlijk stuk Limburgse vlaai.
Of kies voor een uitgebreide
Limburgse koffietafel als lunch,
desgewenst met kroket, soep
of pasteitje ragout. Ook ontbijt
en gesmeerde lunches zijn
mogelijk…

Groepsmenu’s, buffetten en meer



Diners, koffiestops
en excursies
vanaf 30 personen

Lekker genieten van eerlijke producten !

Al onze groepsmenu’s zijn met een kop soep,
ijsdessert en één van deze hoofdgerechten:

 Asperge-excursie bij museum
Beleef (de geschiedenis van) het ‘Witte Goud’ in
het aspergemuseum van De Locht. Na afloop
aspergediner in ons restaurant! (in het seizoen)
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit, entree en aspergeexcursie Museum De Locht, aspergemenu1 (in seizoen)

 Van wasrol tot DVD,
beeld & geluid door de jaren heen
De boeiende geschiedenis van beeld & geluid
wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt. De collectie
bevat vele bijzondere en zeldzame apparaten en
tijdens een rondleiding worden vele van deze
museumstukken gedemonstreerd. Inclusief rondrit
langs o.a. Maas, kastelen en Limburgs dorpsleven.
Na afloop koffietafel of groepsdiner.
 Complete excursie
incl. koffie+berliner bol, rondrit,
entree en rondleiding museum,
koffietafel met kroket

1: Fricandeaurollade met jachtsaus
2: Kipfilet met roomsaus en champignons
3: Wienerschnitzel met champignonsaus
4: Kalkoenschnitzel met peperroomsaus
5: Limburgs runderstooflapje, goed gaar
6: Lekkerbek met dillesaus
7: Varkenshaas met champignonsaus

Hostellerie De Maasduinen biedt u het hele jaar
door een scala aan excursies en rondritten met gids
voor (halve) dagtochten.
Tevens hebben wij een ruim aanbod aan groepsdiners,
koffiestops, buffetten, lunches en meer.


Doe uw voordeel met de mogelijkheden uit deze folder,
of laat u inspireren voor een dagtrip op maat.
Neem voor uw speciale wensen vrijblijvend contact
op met Bart of Antoon van den Hombergh.

Tevens dinerbuffetten, themadiners, luxere diners,
seizoensmenu’s en dieet/allergiewensen mogelijk.
 Heeft u een allergie? Meld het ons!

Najaar- en Winterprogramma
Ook in wintertijd van harte welkom !
Informeer ook eens naar onze interessante en
vriendelijk geprijsde mogelijkheden voor najaar en
winter. Ideaal voor een finaletocht, of kerstreis,
met bezoek aan de Abdij van Ulingsheide en/of
één van de grootste kerstshow van Nederland!
Wijzigingen in ons aanbod voorbehouden

Markt 15, 5941 GA Velden (Limburg)
telefoon: 077- 356 0170 info@demaasduinen.nl
www.demaasduinen.nl

