
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek het zonnige zuiden! 
 
 
In de omgeving van Vakantie Meerlo is er veel te ontdekken en beleven. Dankzij de 
natuurrijke omgeving en vele activiteiten in de omgeving is er voor ieder wat wils. 
Speel toerist in eigen land! 
 
 
Wandelen en fietsen in de natuur 
 
Fietsverhuur  
Dekkers Tweewielers is gevestigd op 5 minuten afstand van Vakantie Meerlo. Hier kunt u fi etsen 
huren om de omgeving van Noord-Limburg mee te ontdekken. U kunt de fi etsen rechtstreeks bij 
Dekkers Tweewielers huren.  
www.fietsverhuurnoordlimburg.nl 
 
Mountainbikeroute  
MTB de Schaak is een 19,1 km lange mountainbikeroute die ligt in de Schadijkse bossen, op 11 
km afstand van Vakantie Meerlo. 
www.mtbdeschaak.nl 
 
Fiets- en wandelroutes  
Waan je in de natuurrijke omgeving van Vakantie Meerlo te voet of met de fi ets. Er zijn veel routes 
te vinden die je leiden langs de mooiste plekken. 
 
Wandelen  
www.visitnoordlimburg.nl  
www.staatsbosbeheer.nl/routes  
www.route.nl/routes/wandelroutes/limburg  
www.wandelgidszuidlimburg.com/routes-noord-limburg 
 
Fietsen  
www.visitnoordlimburg.nl  
www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes/fietsen-in-limburg/noord-limburg  
www.route.nl/routes/fietsroutes/limburg  
www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/limburg 
 
Natuurpark Ooijen-Wanssum  
Ontdek het Natuurpark Ooijen-Wanssum, het natuurgebied waarin Vakantie Meerlo zich bevindt, 
via de Oude Maasarm Route. Deze fi etsroute van 40 km is bewegwijzerd middels zeshoekige borden 
en brengt u langs de mooiste plekjes van de Oude Maasarm. Bij Vakantie Meerlo is een brochure 
verkrijgbaar met uitleg wat er op diverse plaatsen te zien is.  
https://www.ooijen-wanssum.nl/maaspark/natuurgebied/ 
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Beleef Noord-Limburg! 
 

 

Activiteiten in de regio 
 
Zooparc Overloon (21 km)  
ZooParc Overloon ligt 20 minuten rijden verwijderd van Vakantie Meerlo. Er is in overleg een 
breng-en haalservice naar Zooparc Overloon mogelijk. 
www.zooparc.nl 
 
Attractiepark Toverland (7 km)  
Ga voor een gezellig dagje uit naar het betoverende Attractiepark Toverland in Sevenum. Voor een 
bezoek is het noodzakelijk om online tickets te reserveren. www.toverland.com/veiligsamenuit 
 
 
Activiteitenboerderij De Wevert (9 km)  
Ontdek de verschillende outdoor dagactiviteiten van De Wevert. Huur steps of volg een uitdagende 
GPS speurtocht door de omgeving. 
www.dewevert.nl 
 
Het Aardbeienland (4 km)  
Kom meer te weten over het gehele proces dat nodig is om aardbeien te laten groeien. Dit park is 
vooral geschikt voor gezinnen met kleine kinderen. 
www.aardbeienland.nl 
 
Buitenspeeltuin Roeffen Mart (12 km)  
Speel heerlijk buiten in de natuur op goede en veilige speeltoestellen.  
www.speeltuinroeffenmart.nl 
 
Streekboerderij-museum “De Locht” (7 km)  
Gedurende het hele jaar vinden hier verschillende tentoonstellingen plaats. Deze tentoonstellingen 
hebben altijd betrekking op de geschiedenis van de regio. 
www.delocht.nl 
 
Limburgs museum (13 km)  
Ontdek de rijke cultuur en historie van Limburg in het Limburgs Museum in Venlo. 
www.limburgsmuseum.nl 
 
Molen Eendracht maakt Macht (1,5 km)  
Kom meer te weten over de werking van een molen in de bekende molen van Meterik. 
www.molenmeterik.nl  
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