Wat te doen aan de Maaskant!
Een kleine greep uit het aanbod!
VOOR DE FIETSERS
“de Taller-Hoeve” ligt in een kleine dorpskern, naast de kerk en op 75
meter van de Maas en het fietsroutenetwerk. (De klokken liggen stil

’s

nachts !)

Door onze unieke ligging kunnen we 3 soorten fietsroutes aanbieden.
- Voor de recreatieve genieters is een vlakke route het ideaal
zoals richting Maaseik, Thorn, Maastricht…uitstippelen
- Voor de meer avontuurlijke of geoefende fietsers kunnen we
heuvelachtige routes richting Zutendaal, Lanaken, Genk…..
uitstippelen
- Voor de sportieve fietsers die van een uitdaging houden kunnen
we een steile routes richting Valkenburg (Amstel Gold race) ,
Bilzen….. aanbieden.
Er liggen veel verborgen pareltjes in het Maasgebied die zeker een
bezoekje waard zijn.

Voor de rustige fietser die iets meer wil of die verder weg wil kan
dit altijd met een elektrische fiets. Door het comfort dat een
elektrische fiets biedt, wordt Genieten met een hoofdletter
geschreven.
Luc stippelt voor jullie een mooie route uit met op tijd en stond een
natje en een droogje en indien gewenst een paar mooie stopplaatsen.
Jullie kunnen eigen fietsen meebrengen
afgesloten wordt)

(we hebben een tuinhuis dat

maar we verhuren ook fietsen, gewone en elektrische.

Dit zijn altijd nieuwe fietsen die door onze fietsenhandelaar tiptop
onderhouden worden. Huren per dag betekent van 9.00 tot 19.00 uur.

Prijzen voor het huren van fietsen:
- Gewone dames- of herenfiets: 15,00 € per dag

- Elektrische fiets: 35,00 € per dag

Laat ons weten of jullie een fiets willen huren zodat we deze tijdig
kunnen reserveren!
- Een kinderfiets, aanpikfiets en kinderkar zijn ook te huren.
- Voor prijzen graag even contact opnemen en tijdig reserveren !!

Fietsen worden uitsluitend contant betaald.
Reserveren kan via reservatieformulier in bijlage

VOOR DE WANDELAARS

Vanaf de Taller-Hoeve vertrekt een wandelroute van 9,5 km die
uitgebreid kan worden tot 13,50 km.
Er zijn andere wandelroutes die aansluiten op deze wandelroute
Vraag de beschrijving in de Taller-Hoeve

“de Taller-Hoeve” ligt op 10 minuten van “Het Nationale Park Hoge
Kempen”.
Er zijn verschillende mogelijkheden om van het natuurschoon te
genieten dat het park te bieden heeft.
- Geniet van een panoramisch uitzicht: toegangspoort Connecterra.
Connecterra is de hoofdtoegangspoort, geopend sinds 2014.
- De rustige genieters kiezen een toegangspoort uit. Luc geeft jullie
de nodige uitleg over de verschillende poorten.
- De geoefende wandelaars komen ook buiten het seizoen aan bod.
Het park heeft 5 verschillende toegangspoorten en biedt 72 km
wandelplezier. Van oktober tot april brengen we jullie naar een
toegangspoort en pikken jullie ’s avonds terug op. Meer informatie in
de Taller-Hoeve
Langs de Maas of in de Maasdorpjes zoals Leut zijn er ook altijd
mooie wandelingen te doen.

VOOR DE WATERLIEFHEBBERS
Terhills Cablepark : Kabel waterskiën en -wake boarden is de snelst
groeiende watersport ter wereld.
Terhills Cablepark ligt op 15 min van onze B&B.
Terhills is makkelijk te bereiken met de auto maar ook met de fiets.
Zeil- en surf club in Maasmechelen: 5 minuten afstand
Kajakken, raften, kanovaren: opstapplaats 5 minuten afstand

LEUKE ACTIVITEITEN OP KORTE AFSTAND
- Shoppen in Maasmechelen Village met VIP-Pas (15 min)
- Shopping center M2, Fashion Point, Obsis (15 min)
- Maastricht een bourgondische stad met een rijk
verleden en interessante mogelijkheden (20 min)
- Maastricht met de fiets (60 min)
- Valkenburg een stad met een dorpsgevoel
- Grotbiken
- Kajakken op de Maas (opstapplaats op 5 min)
- De mooiste plekjes van Belgisch en Nederlands Limburg
verkennen met de Vespa
- Het oude mijnverleden ontdekken
- Het blote voeten pad, een heerlijke ervaring en in ieder
seizoen anders.
- Rekem, het mooiste dorp van Vlaanderen
- De mooie dorpjes in Nederland verkennen met de fiets!
- Snoer van Maasdorpjes ontdekken……..

- Blote voeten pad, ieder seizoen een andere ervaring.
- Bezoek de mooiste boekhandel ter wereld in Maastricht
En zoveel meer………….
Als het wat verder weg mag zijn dan is Bokrijk, Hasselt,
Beringen….. zeker de moeite waard.
Laat ons weten wat jullie wensen en wij doen het nodige
om jullie de nodige informatie te bezorgen.
de Taller-Hoeve
de Renet Chantal
0032 478 927 279
www.de-tallerhoeve.be
info@de-tallerhoeve.be
https://www.facebook.com/detallerhoeve

