
Visit Zuid-Limburg 
Shops
Wees welkom in onze shops,
waar we met alle liefde nog
wat insidertips verklappen.
Laat je inspireren en beleef 
de regio op interactieve en 
unieke wijze in een van de Visit 
Zuid-Limburg Experiences. Je 
vindt er ook originele souve-
nirs en tickets voor de leukste 
kerstevents.

Gulpen, Dorpsstraat 27
Heerlen, Spoorplein 40
Sittard, Rosmolenstraat 2
Valkenburg, Dr. Erensstraat 46,
vanaf februari 2023: 
Th. Dorrenplein 5

Visit Zuid-Limburg

Postbus 820

6300 AV Valkenburg aan de Geul

0900 – 555 9798 (€1,- p.g.)

info@visitzuidlimburg.nl

visitzuidlimburg.nl

© Niets uit deze uitgave mag 

verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden zonder schriftelijke 

toestemming van Visit Zuid-Limburg.

Vormgeving: Het Vormlab

Coverfoto: Sanne Creuëls 

Photography

Fotografie: Archief Visit 

Zuid-Limburg 

Tekst: Kohl tekst.

Drukwerk: Drukkerij Comar BV. 

Kerst in Zuid-Limburg Vol energie  
het nieuwe jaar in

Eindeloze binnenpret

Samen genieten van  
een sfeervolle kerst 

⟶ visitzuidlimburg.nl/
kerst

Ontspanning en inspanning  
in Zuid-Limburg 

⟶ visitzuidlimburg.nl/
wellness-onthaasten

Uitjes die de zon  
weer laten schijnen

⟶ visitzuidlimburg.nl/
indoor-activiteiten

Kerstsfeer in de stad

Heerlijk kerstshoppen, daarvoor 
moet je in Maastricht, Heerlen, 
Sittard of Valkenburg zijn. Overal 
zul je naar huis keren met de 
leukste kerstcadeaus!
 
Kerstsfeer in het dorp

Versierde vakwerkhuisjes, grote 
kerstbomen met duizenden licht-
jes en overal die leuke ‘kribkes’ 
(kerststalletjes). Ontdek het zelf! 
⟶ visitzuidlimburg.nl/kribkes 

Wellness

Heerlijk kuren, de sauna in, 
een massage nemen: soms ben 
je er écht aan toe. Besteed in de 
koude wintermaanden wat extra 
zorg en aandacht aan jezelf.  
⟶ visitzuidlimburg.nl/
wellness-kuren

Actief op pad

Hou je ervan jezelf fysiek uit 
te dagen? Het prachtige land-
schap nodigt uit tot wandelen, 
fietsen, mountainbiken en 
meer! ⟶ visitzuidlimburg.nl/
actief-sport-avontuur

Kerstsfeer in de natuur

In de winter bloeit de hulst en de 
maretak, spot je reeën en is het 
extra stil in het bos: heerlijk!
Als de heuvels bedekt zijn onder 
een deken van sneeuw is het net 
alsof je in een kerstkaart staat.

Digital Detox

Wil je ontsnappen aan de 
prikkels van het online leven? 
Met geen enkel streepje bereik 
zijn de Zuid-Limburgse grotten 
de perfecte plek voor een 
digital detox.
⟶ visitzuidlimburg.nl/grotten

Ontdek Cultureel 
Zuid-Limburg

Cultureel Zuid-Limburg bruist 
van de bijzondere tentoonstel-
lingen, exposities, theaters en 
boeiende musea. Wat kies jij? 
⟶ visitzuidlimburg.nl/ 
musea-kunst 

Ontsnap uit een  
escaperoom

Ontdek de spannende Zuid-
Limburgse escaperooms en 
kraak de code. Lukt het jou 
om te ontsnappen? 
⟶ visitzuidlimburg.nl/
escaperooms

Ondergrondse  
mysteries

Ontdek de mergelgrotten op 
unieke manier en ga grotbiken, 
lasergamen of survivallen. 
Durf jij het aan?
⟶ visitzuidlimburg.nl/
actief-in-de-grotten

visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg

Winter
 Paradijs 
Zuid-Limburg

Gun jezelf een 
magische winter

Deel jouw meest magische 
wintermoment in Zuid-Limburg 

met #visitzuidlimburg en 
@visitzuidlimburg

Volg ons op Facebook en Instagram
@visitzuidlimburg



Vier de 
winter in 
Zuid-Limburg

In het winterparadijs van Zuid-Limburg vind 
je typische taferelen die je nergens anders 
ziet. Ga erop uit en kijk eens hoeveel je er kan 
wegstrepen. Doe je ook mee met de extra 
opdrachten? 

Op menige kersttafel komt traditioneel de zoetzure 
stoofpot ‘konijn in het zuur’ te staan. Ken je niemand 
van wie je dit geheime familierecept kan lospeuteren? 
Ga dan aan de slag met het recept hieronder!

Veilig op pad 
Zowel Visit Zuid-Limburg als de lokale ondernemers doen er 
alles aan om het recreëren zo inspirerend, ontspannen en veilig 
mogelijk te laten verlopen. Check de website van de evenementen, 
attracties, horeca, culturele instellingen en wellnesscentra 
voor actuele maatregelen. 

Winterse Panorama‘s

Panoramaroute Schinnen 
(SC08) ⟶ 14,1 km
In Schinnen word je tijdens je 
winterwandeling zo maar ineens 
verrast door een waanzinnig 
vergezicht over een winters 
landschap. 

Kribkeswandelingen

Kribkesroute Schin op Geul 
⟶ 6,2 km
Kerststalletjes van piepklein 
tot levensgroot. Bewonder ze 
tijdens deze kribkeswandeling.  

Camini’s

De Route van Stilte ⟶ 4,9 km 
De winter is een tijd van 
bezinning en stilte. Wil je jouw 
innerlijke stilte ook ervaren? 
Probeer het eens een dagje uit 
met een Camini! 

Het seizoen van lichtjes, 
winterwandelingen, warme 
chocolademelk en gezellige 
avonden is aangebroken. 
Vier de winter samen in 
Zuid-Limburg: even helemaal 
weg, maar toch dichtbij. 

Konijn in het zuur: 
Ingrediënten voor  
4 personen

→ 4 konijnenbouten

Voor de marinade
→ 4 kleine uien, grof gesneden
→ 4 laurierbladeren
→ 5 kruidnagels
→ 10 zwarte peperkorrels
→ ¾ liter azijn
→ ¼ liter water

Amusetochten

Lekker happen en stappen doe je 
tijdens één van de amusetochten. 
Je volgt een mooie wandelroute, 
waar je onderweg bij verschil-
lende horecagelegenheden een 
klein verwarmend hapje krijgt. 
Kijk op visitzuidlimburg.nl/
amusetochten

Lekker bij de 
open haard

Even opwarmen na die 
winterwandeling of gewoon 
aanschuiven voor de gezellig-
heid... In de winter is het extra 
genieten bij de open haard. 
Kijk op visitzuidlimburg.nl/
openhaard 

Heuvel op, heuvel af

Berg, de Dellen & de Geul 
(B1) ⟶ 8,2 km
Wandel door het prachtige 
landschap bij Buitengoed Geul 
& Maas. Heuvels bedwingen 
werkt bovendien preventief 
tegen kerstkilo’s. 

Stadswandelingen

Historische stadswandeling 
Sittard ⟶ 3 km
Kerstlampjes, gezelligheid en 
even binnenwippen voor een 
warme chocomel. De warmte 
van Sittard heeft zeker in de 
winter aantrekkingskracht. 

Kijk voor alle winterwandel-
inspiratie op visitzuidlimburg.nl/
winterwandelingen

Hier is zóveel leuks te 
beleven, dat wordt 
gegarandeerd genieten. 
Kom en ervaar de warmte 
van winterparadijs 
Zuid-Limburg zelf! 

Knusse cafeetjes

Een dorpscafé midden in de stad,
een berghut in het bos of een 
bourgondisch biercafé… Zoek 
een fijn plekje en proef zowel 
van de sfeer als van het lekkers 
op de kaart. Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/cafés

Wild op de kaart

In het culinaire wildseizoen 
tijdens het najaar verschijnen 
de klassiekers weer op de kaart. 
In Zuid-Limburg zijn er tal van 
restaurants gespecialiseerd in 
het serveren van heerlijke 
wildgerechten. Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/wild

Voor de bereiding
→ 600 g peperkoek
→ 4 flinke eetlepels appelstroop 
→ roomboter om in te bakken
→ peper en zout

Kijk voor de bereiding van het 
Zuid-Limburgse familierecept 
op visitzuidlimburg.nl/
winterrecept

5x Winterwandelen Winterbingo! Kerstsfeer in de keuken Culinair genieten

Kerststad Valkenburg

Beleef de boven- en ondergrondse betovering van Kerststad 
Valkenburg! Met (ondergrondse) kerstmarkten, kerstgrotten 
die het kerstverhaal vertellen, smakelijke kerstwandelingen, 
een spectaculaire kerstparade en heel veel sfeervolle kerst-
lichtjes, ervaar je in Valkenburg het onvervalste kerstgevoel!  
Ga je mee op kerstavontuur? ⟶ kerststadvalkenburg.nl 

Winterse uitjes

De leukste winterse evenementen in Zuid-Limburg van 
vandaag, morgen en binnenkort staan online voor jou op 
een rij! Check de actuele evenementenkalender op 
visitzuidlimburg.nl/agenda.

Stegelke

Wie liep als  
eerste erdoor?

Kribkes

Wandel je een  
kribkeswandeling?

Kapelletje

Steek een 
kaarsje aan en denk 

aan iemand.

Vakwerkhuis

Waar is een 
vakwerkhuis 

van gemaakt?

Wegkruis

Wat staat erop of 
erbij geschreven?

Kastelen

Hoeveel kastelen 
heb je gezien?

Warme  
chocolademelk

met of zonder 
slagroom?

Heuvel

Hoeveel 
hoogtemeters heb 

jij al gemaakt?

Beleef de magie

Maretak

Wie krijgt 
een kusje onder 

de maretak?

Een lékker 
winters dagje

Bestel je tickets via Tickli

Laat de voorpret beginnen en bestel 
je tickets voor diverse kerstevents 
vooraf in onze ticketshop Tickli.nl. 

Veilig en snel! 

Familierecept 
uit Zuid-Limburg

⟶ visitzuidlimburg.nl/
winterparadijs is jouw perfecte 

wegwijzer tijdens de winter. 
Tjokvol tips die je niet wil 

missen. Check it out! 


