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groepsbezoeken 2014

Alle prijzen zijn onder voorbehoud, eventuele prijswijzigingen zullen we duidelijk communiceren bij reser-
vatie. Het aantal personen dat gereserveerd is, dienen we volledig in rekening te brengen. U kan het aantal 
deelnemers wijzigen tot 3 dagen voor uw komst.

Alle programma’s zijn moge-
lijk onder voorbehoud. Voor 
meer informatie betreffende 
openingsdagen ed.: zie onze 
algemene brochure.
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In 2014 is het 100 jaar geleden dat 
WOI (1914-1918) uitbrak. Bij de grote 
oorlog denken we aan de verschrikke-
lijke verhalen uit de loopgraven aan de 
IJzer. In het Regionaal Archeologisch 
Museum ontdek je welke invloed deze 
tragische oorlog heeft gehad op de 
Maaseikenaar en de Maaslander. 

Maaseik was een bezette stad wat 
toch ook heel wat gevolgen met zich 
meebracht. De lokale bevolking heeft 
hier erg onder geleden. Heel wat men-
sen verloren hun huis, hun zoon, man, 
enz… Dit laat sporen na!
Ook heel wat gewonden passeerden 
onze stad die op verschillende plaat-
sen werden verzorgd. De geneeskun-
de kende in deze periode een hele 
revolutie. Deze doen we jullie graag 
uit de doeken.

tentoonstelling

pijn en heling tijdens WoI: 
1 februari 2014 tot 31 augustus 2014

Een bezoek kan ingelast worden in 
onze programma’s.
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tentoonstelling

Livina van eyck, 
een verborgen leven.

Devote Agneten in de 15e eeuw

7 september 2014 - voorjaar 2015

Tijdens het van Eyckjaar 2014 nemen we 
je mee op een spirituele reis. Livina van 
Eyck, de dochter van Jan van Eyck, trad 
in 1449 in het agnetenklooster buiten 
de stadswallen van Maaseik. Hiervoor 
ontving ze een bruidsschat van Filips de 
Goede.

Livina werd aangespoord om alle wereld-
lijke goederen los te laten en zich te con-
centreren op God. Hiervoor moest ze een 
spirituele reis afleggen, die beschreven 
stond in de talloze, prachtige handschrif-
ten die door de agneten overgeschreven 
werden. Wij nemen u graag mee op deze 
reis.

Talloze prachtige objecten zullen uniek 
voor deze tentoonstelling uit binnen- en 
buitenland te bewonderen zijn. Het is de 
eerste keer dat Maaseik dit kostbaar erf-
goed aan u kan presenteren.

Een bezoek kan ingelast worden in 
onze programma’s.
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genieten van 
chocolade en bier

nieuw
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10.00 uur:
Aankomst te Maaseik. Ont-
vangst met koffie.

10.30 uur:
Kennismaking met de gids. 
Een woordje uitleg over het 
marktplein.

11.00 uur:
Korte verplaatsing met uw 
autocar naar St.-Jansberg.

11.15 uur:
Bezoek aan de ambachtelijke 
chocolaterie “Bonaparte”. Ie-
dere bezoeker ontvangt een 
reep chocolade.

12.15 uur:
Terug naar Maaseik.

12.30 uur:
Middagmaal.

14.45 uur: 
Bierproeverij Limburgse bie-
ren (inclusief Maaseiker Jan 
Van Eyckbier en aangepaste 
hapjes).

16.45 uur:
Einde. Vrije tijd.

Prijs (vanaf 15 personen):
€ 21,05 pp (exclusief 
middagmaal) + € 60 voor 
de gids
Max. 30 personen per gids
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nieuw

Met kar en paard 
door de wijngaard
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13.30 tot 15.30 uur:
Een geleid bezoek aan het 
wijndomein Aldeneyck. Met 
enthousiaste toelichting 
wandelt u door de wijngaard, 
het pershuis en de wijnma-
kerij met aansluitend een ge-
zellige proeverij van België’s 
beste wijnen. 

15.30 tot 17.30  uur:
Huifkartocht met een gids 
langs de wijngaarden en 
de Maasplassen, onderweg 
wordt gestopt voor een laat-
ste degustatie met panora-
misch uitzicht op de Maas.

Prijs (vanaf 15 personen):
€ 20 p.p. + € 25 verplaat-
singskosten huifkar en € 120 
voor de gids.
Opmerking: Enkel mogelijk op 
zaterdag, max. 30 personen.
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Maaseik à la carte
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10.00 uur:
Aankomst te Maaseik. Ont-
vangst met koffie.

10.30 uur tot 12.30 uur:
Geleide stadswandeling met 
gids en bezoek aan de 18de 
eeuwse apotheek en de krui-
dentuin.

12.45 uur:
Middagmaal.

15.00 uur tot 17.00 uur:
Keuze 1: 
Bezoek aan de kerkschatten 
van de St. Catharinakerk en 
de Van Eyck-tentoonstelling.

Of 

Keuze 2: 
Bezoek aan het regionaal ar-
cheologisch museum en de 
Kruisherenkerk.

Prijs:
Met keuze 1: € 8,80 p.p. + 
€ 120 per gids (exclusief 
middagmaal)
Met keuze 2: € 6,80 p.p. + 
€ 120 per gids (exclusief 
middagmaal)
Indien de groep met meer 
dan 30 personen is, dient u 
een tweede gids te reser-
veren.

Tip: 
Andere combinaties zijn 
mogelijk, prijzen op aanvraag.
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14.00 uur:
Aankomst te Neeroeteren. 
Ontvangst met koffie en vlaai.

14.45 uur:
Kennismaking met de gids. 
Rondrit met uw autocar door 
het prachtige Oeterdal, met 
een stop aan de St.-Lam-
bertuskerk voor een geleid 
bezoek.

16.45 uur:
Einde rondleiding met gids. 
Eventueel nog een vrij bezoek 
aan kunstgalerie Exelmans 
met wisselende tentoonstel-
lingen en een prachtige beel-
dentuin.

Prijs:
(vanaf 15 personen): € 6 p.p. en 
€ 60 voor de gids
(per autocar is één gids vol-
doende)

kunst in het oeterdal
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ontspannen in het oeterdal
onze aanrader als familie-uitje
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13.30 uur:
Aankomst te Neeroeteren. 
Ontvangst met koffie en vlaai.

14.00 tot 18.00 uur:
Vertrek huifkartocht (enkel in 
het weekend) door het Oe-
terdal met een stop aan de 
beugelbaan (waar men na 
een demonstratie zelf mag 

spelen) en een stop aan de 
Klaaskensmolen (met de-
monstratie in de zagerij) of 
Neermolen. 

18.15 uur:
Gezellige afsluiting met bar-
becue (3 stukken vlees per 
persoon, brood en groenten).

Mogelijk tot midden okto-
ber.

Prijs (vanaf 15 personen):
€ 33,50 per persoon + € 10 
per beugelbaan en verplicht 
2 consumpties + € 25 ver- 
plaatsingskosten huifkar
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10.00 uur:
Aankomst te Maaseik. Ont-
vangst met koffie.

10.30 uur:
Kennismaking met de gids. 
Rondrit met uw autocar door 
Aldeneik en het waterplas-
sengebied met o.a. de jacht-
havens.

11.30 uur tot 12.15 uur:
Bezoek aan de pas gerestau-
reerde romaanse St.-Anna-
kerk.

12.30 uur tot 14.30 uur:
Middagmaal.

14.45 uur tot 16.45 uur:
Een geleid bezoek aan het 
Wijndomein Aldeneyck. Met 
enthousiaste toelichting 
wandelt u door de wijngaard, 
het pershuis en de wijnma-
kerij met aansluitend een ge-
zellige proeverij van België’s 
beste wijnen.

ontdek Aldeneik
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Prijs (vanaf 15 personen):
€ 14,80 pp (exclusief middagmaal) 
+ € 120 voor de gids
Indien met meer dan 30 perso-
nen: € 60 voor tweede gids in de 
namiddag
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Maaseik-Thorn
Twee stadjes langs de Maas
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10.00 uur:
Aankomst te Maaseik. Ont-
vangst met koffie.

10.30 uur:
Kennismaking met de gids. 
Met de autocar naar Thorn. 

11.00 tot 13.00 uur:
Bezoek aan de abdijkerk en 
wandeling door het witte 
stadje.

13.00 uur:
Boottocht op de Maas met 
“de Paep van Meinecom III” 
naar Ophoven.
Aan boord: Middagmaal.

14.30 uur:
Met uw eigen autocar naar 
Maaseik.

15.00 tot 16.30 uur:
Thema-wandeling in het cen-
trum van Maaseik. 
Voor keuze uit de thema’s: zie 
pagina 28. 

16.30 uur:
Einde rondleiding met gids. 
Vrije tijd.

Prijs (vanaf 25 personen):
€ 11,30 p.p. (exclusief middag-
maal)
€ 150 voor gids 1 en € 120 voor 
gids 2 (indien met meer dan 30 
personen)
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Maaseik-Heppeneert
Aanrader voor senioren
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13.00 uur tot 14.30 uur:
Uitgebreide koffietafel be-
staande uit soep, 4 soorten 
brood, 4 soorten beleg en 
koffie/thee naar believen.

14.30 uur tot 16.30 uur:
Rondrit met het toeristisch 
treintje “De Sajelaer” met 
een korte stop aan het bede-
vaartsoord te Heppeneert. 

16.30 uur:
Einde rondleiding. Vrije tijd.

Prijs (vanaf 25 personen):
€ 16 p.p. en € 60 voor de gids
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schooluitstapjes
Te Maaseik en omgeving.

Musea Maaseik
www.museamaaseik.be
Tel: 089/56 68 90
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Ontdek Maaseik en omge-
ving
Bezoek aan de Klaaskens-
molen en de Neermolen. 
Geschikt voor: secundair on-
derwijs. Reservatie: Toerisme 
Maaseik.

Boottochten
Boottocht Thorn:
Enkel:   
plus 12 jaar: € 4,20 p.p.
min 12 jaar: € 3,50 p.p.

Retour:   
plus 12 jaar: € 5,60 p.p.
min 12 jaar: € 4,55 p.p.

Boottocht Stevensweert:
Enkel:   
plus 12 jaar: € 3,15 p.p.
min 12 jaar: € 2,80 p.p.

Retour:  
plus 12 jaar: € 3,85 p.p.
min 12 jaar: € 3,50 p.p.

Maaslandse wintertuin
Schaatsen met je klas of 
school Voor meer informatie 
en reservatie: tel. 089/75 60 
19

Zwembad Aquadroom
Meer informatie: 
www.aquadroom.be, 
089/30 16 10

Bowling Lotto Dôme
Reservatie: 089/65 00 25

Chocolaterie Bonaparte
Reservatie: 089/57 22 19
Geschikt voor: kleuters, lager on-
derwijs en secundair onderwijs.
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prijzen groepsbezoeken 
2014

Regionaal Archeologisch 
Museum
Mogelijkheid om te kiezen uit 
volgende themarondleidin-
gen: voeding, kleding, wapens 
of geneeskunde.
Duur: ca. 1 uur.

Apotheek
Bezoek de gerestaureerde 
18e eeuwse apotheek in haar 
volle glorie. Duur: ca. 1 uur 
(inclusief kruidentuin).

Kerkschatten 
St.-Catharinakerk
Duur: ca. 1 uur.

Musea Maaseik

Prijs:
1 museum: € 3 p.p.
2 musea: € 4 p.p.
3 musea: € 5 p.p.
Deze prijzen zijn enkel geldig 
voor groepen die reserveren 
via Toerisme Maaseik.
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Klaaskensmolen 
en de Neermolen
Duur:  
Klaaskensmolen ca. 1 uur
Neermolen: ca. 1 uur
Prijs : € 2 p.p.

Van Eyck-tentoonstelling
Enkel mogelijk met gids.
Duur: ca. 1 uur
Prijs: € 3 p.p.

John Selbachmuseum
Schilderijen-, poppen- en 
speelgoedmuseum.
Voor meer informatie en re-
servatie: tel. 089/62 20 00.

bezienswaardigheden
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Tocht van jachthaven ‘De 
Spaanjerd’ te Ophoven 
naar Thorn
Duur:  
Enkele tocht 1 uur.
Heen en terug 1 uur heen, 1 
uur terug.

Prijs:  
Enkele tocht € 6 p.p.
Heen en terug € 8 p.p.

Tocht van jachthaven ‘De 
Spaanjerd’ te Ophoven 
naar Stevensweert
Duur:  
Enkele tocht 35 minuten.
Heen en terug 35 minuten 
heen, 15 minuten terug.

Prijs:  
Enkele tocht € 4,50 p.p.
Heen en terug € 5,50 p.p.

boottochten met de paep van Meinecom III

Meer info:
Vaarperiode: ganse jaar, 
behalve eindejaarsperiode.
Aantal personen: 120 per-
sonen (overdekte zitplaatsen).
Speciale boottochten: Andere 
tochten mogelijk. Prijs op 
aanvraag.
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bedrijfsbezoeken

Pralines Bonaparte
Duur: ca. 1 uur

Prijs: € 5,25 p.p., inclusief 1 
reep chocolade per persoon 
(vanaf 12 personen)

Mogelijk:  Iedere werkdag, be-
halve op maandag. Zaterdag 
enkel voormiddag.
Niet mogelijk: november 
t.e.m. 7 dagen na Pasen.

Wijndomein Aldeneyck
Duur: ca. 2 uren

Prijs: € 12 p.p. (vanaf 15 per-
sonen) + gidsenkosten.
Zondag geen rondleidingen 
mogelijk.

Prijswinnaar “Beste Belgische 
mousserende wijn 2013”.
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Stadswandeling te Maaseik 
• Duur: min. 1u30
• Keuze uit volgende thema’s mogelijk: dia-

lectwandeling, bokkerijderswandeling, kloos-
terwandeling, beeldenwandeling, Maasland-
se stijl en Van Eyckwandeling.

Kerken     
• Prijs: € 1 p.p.
• Duur: ca. 30 minuten per kerk

Beugelen
• Prijs: € 10 per uur per baan en verplicht ge-

bruik van min. 2 consumpties per persoon. 2 
banen beschikbaar.

• Duur: min. 1 uur

Huifkartocht 
• Enkel in het weekend.
• Meerdere huifkarren beschikbaar.
• Prijzen vanaf 15 personen: 
• € 6 p.p. voor een tocht van één uur 
• € 8 p.p. voor een tocht van 2 uren 
• € 8,50 p.p. voor een halve dag (max. 4 uren) 
• € 11 p.p. voor een ganse dag (max. 8 uren)
• + € 25 verplaatsingskosten.

Rondritten met eigen autocar 
• Maaslandtocht
• Oeterdaltocht
• 3-landentocht
Duur: ca. 2 uur

Toeristisch treintje
• Prijs: € 3 p.p. voor een rit van 1 uur (min. 25 

personen) en € 6 p.p. voor een rit van 2 uren 
met stop te Heppeneert (min. 25 personen). 
Er kunnen max. 52 personen op het treintje.

Adventurepark De Warre 
• Prijs familieparcours incl. deathride  230 m:   

€ 15/persoon, groepskorting 5 % vanaf 8 
personen en 10 % vanaf 15 personen en  
20 % vanaf 30 personen.

• Prijs adventureparcours incl. deathride 230 m:  
€ 20/persoon, groepskorting 5 % vanaf 8 
personen en 10 % vanaf 15 personen en  
20 % vanaf 30 personen.

• Nieuw: Het apenavontuur. Dit is een groeps-
activiteit die kan gedaan worden vanaf 6 
personen en min. leeftijd 14 jaar. Prijs: € 15/
persoon, groepskorting 10 % vanaf 30 per-
sonen.

Scholen krijgen voor alle activiteiten een spe-
ciaal tarief van 10 € per leerling

Diversen

begeleiding door 
toeristische gidsen
Vergoeding
Startbedrag (min. 2 opeen-
volgende uren) is € 60 +  
€ 30 voor ieder bijkomend 
uur. Indien er een onderbre-
king is van meer dan 2 uren, 
wordt er opnieuw een start-
bedrag van € 60 aangere-
kend.
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Bierproeverij Limburgse bieren en het 
Maaseiker Jan Van Eyck bier
België geniet internationaal naam en faam als 
het bierland bij uitstek. Ook in Limburg be-
vinden zich enkele pareltjes van brouwerijen 
waarmee we jullie graag laten kennismaken 
door het proeven van hun bieren.
We starten met de geschiedenis van het bier, 
de ingrediënten, het brouwproces en een 
aantal biersoorten. Intussen gaan we vanzelf-
sprekend ook proeven, en vooral leren proe-
ven.  Net zoals bij wijn zijn er 1001 geuren en 
smaakpaletten te ontdekken in onze bieren 
welke we jullie niet willen onthouden. Zelfs 

voor personen die normaal geen bier drinken 
kan het een openbaring worden. Je hoeft niet 
veel te drinken om te leren proeven!
Op een aangename en ludieke manier trach-
ten we jullie een zintuiglijke en smakelijke be-
leving aan te bieden.
• Degustatie van vier Limburgse bieren (4x 

15cl.) met aangepaste hapjes.
• Voor groepen vanaf 15 personen tot ca. 45 

personen.
• Duur: ca. 2u eventueel aanpasbaar aan de 

dagagenda van de groep.
• Prijs: € 14 p.p. (vanaf 15 personen)
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Eén kop koffie, thee of choco (bij aankomst ‘s morgens of als koffie na de maaltijd) € 1,80 p.p.

2 tassen koffie of thee met knapkoek/stuk vlaai/koffiekoek of croissant  € 5 p.p.

Toeristenmenu (3 gangen) (*)  € 18 p.p. of € 24 p.p.

Kindermenu (dagsoep + kipfilet met appelmoes en frietjes + kinderijsje), 
voor kinderen jonger dan 12 jaar:  € 14,50 p.p.
 
Koffietafel (soep, 4 soorten brood en 4 soorten beleg en koffie/thee naar believen):  € 10 p.p.

Barbecue (3 stukken vlees, groenten, brood en sauzen) € 18 p.p.

(*) Menu’s  aan € 18 (1 menu voor gans de groep):
Dagsoep
Kipfilet met lichte mosterdsaus of varkensgebraad met vleessaus + kroketten + groenten
Bavarois of vanillepudding met fruit

Menu’s aan € 24:
Menu 1
Zalmcoctail
Varkenshaasje met champignonroomsaus + kroketten + groenten
Duo van witte en chocolade-mousse of tiramisu

Menu 2
Kipcoctail
Kabeljauwfilet met garnaalsausje + kroketten + groenten
Duo van witte en chocolade-moussen of tiramisu

Maaltijden
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Venlosesteenweg 7
3680 Maaseik
Tel.: 089/56 67 57

Leeuwerikstraat 80
3680 Maaseik
Tel.: 089/56 43 33

Hotel/restaurant 
de Maaskant

restaurant 
de Leeuwerik

Kapelweg 60
3680 Maaseik
Tel.: 089/56 81 36

kasteel 
Wurfeld
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Kol. Aertsplein 10
3680 Maaseik
Tel.: 089/25 74 55

Maasdijk 1 bus 3
3640 Kinrooi
089/56 75 03

Willibrordusweg 5
3680 Maaseik
Tel.: 089/56 35 89

T-Lounge (brood en 
banket baeten)

De paep van 
Meinecom

restaurant 
de Loteling 
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Markt 26
3680 Maaseik
Tel.: 089/56 51 06

restaurant 
de bokkerijder 

Van Eycklaan 
3680 Maaseik
Tel.: 0496/55 22 00 

Theatercafé 
het Derde balkon

Markt 7
3680 Maaseik
Tel.: 089/56 40 79

brasserie/restaurant
de beurs
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Brugstraat 61
3680 Neeroeteren
Tel.: 089/86 52 63

gasthof 
’t bakkemieske

Markt 6 bus 2
3680 Maaseik
tel.: 089/57 28 57

eetcafé 
June’s



Toerisme Maaseik
Stadhuis, Markt 1,
3680 Maaseik

Tel. 0032 (0)89/81 92 90
e-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be 
www.maaseik.be

Informeer je over Maaseik en haar 
mogelijkheden. Loop eens binnen of 
bel ons op voor meer informatie over 
verblijfsaccommodaties, voor stads-
plannen, wandelroutes en nog zoveel 
meer. Wij staan voor je klaar.


