
Tuk Tuk

10.30 - 13.00 uur Vlaaien workshop
Maak je eigen Limburgse vlaai die je na afloop mee naar huis mag 
nemen. Inclusief koffie/thee met iets lekkers. 

13.30 - 15.30 uur High Tea
Gezellig bijkletsen in hartje Weert onder het genot van een soepje, 
etagère met diverse soorten sandwiches, zoete snoeperijtjes en 
uiteraard onbeperkt thee.

15.30 - 18.00 uur Shoppen
Met bijzondere boetiekjes, een overdekt winkelcentrum en  
gezellige terrassen is het goed shoppen in Weert!

18.00 - 20.00 uur Onbeperkt tapas
Bij Tapasrestaurant Fiësta kun je avondvullend tafelen met Spaanse 
hapjes. Een mooie afsluiting van deze gezellige dag.

15 min.

     Prijs:  
€ 65,- p.p.

Gezellig!

Losse workshop vlaaien bakken

Met vrienden, familie of collega’s een workshop vlaaien 

bakken volgen? Dat kan! Elke deelnemer gaat naar huis 

met zijn eigen Limburgse vlaai. Duur: 2,5 uur

Prijs: € 22,50 p.p. 
(toeslag op zon- en feestdagen)

Ladies
Day

Groenste
Regio
Glow 
& Go

11.15 - 13.00 uur Op de boerderij
Boerengolf, Wie is de Mol, Expeditie Robinson en diverse Escape 
Rooms… Kies uit tal van ludieke spellen op een boerderij net  
buiten Weert.

13.30 - 16.30 uur Tuk Tuk tocht
Duik zelf achter het stuur van deze gemotoriseerde driewielers. Je 
krijgt een knapzak met lekkernijen mee voor onderweg. Keuze uit 
verschillende routes.  

17.00 - 18.30 uur High Beer of High Wine
Strijk neer in de binnenstad van Weert voor een proeverij van bier 
of wijn met bijpassende hapjes.  
                                    optioneel: je eigen pubquiz
18.30 - 20.30 uur Diner Gotcha!
Gotcha! is een café, restaurant en bioscoop in één. Na een heerlijk 
driegangendiner kun je hier nog een filmpje pakken of borrelen tot 
in de late uurtjes.

     Prijs:  
€ 89,50 p.p.

Verrassend!

Maak je dagje uit compleet 

met een voorstelling van 

het Munttheater, Theater 

de Huiskamer, De Bosuil of 

Gotcha! Cinema.

Kinderfeestje

Glow & Go

Vlaai & Bier

Nieuw!

Tuk Tuk

Groenste Regio

Kicks

Heidag

Ladies Day

De mooiste  
uitjes in 
Weert!

Beleef de leukste arrangementen!
Met ons. In Weert.

Traditioneel, natuurlijk, uitdagend, inspirerend, 
avontuurlijk, veelzijdig, gezellig en verrassend

10.30 - 12.00 uur GlowGolf®
De blacklight omgeving maakt van deze vorm van midgetgolf een 
bijzondere beleving. 

12.00 - 14.00 uur Huifkar met picknick
Ontdek de bosrijke omgeving van de Weerterbergen vanuit een 
huifkar. Onderweg stop je voor een picknick met heerlijke broodjes. 

14.00 - 16.00 uur Van Horne Hoeve
Strijk neer op het zonnige terras van de Van Horne Hoeve voor 
een lekker drankje. Kids kunnen hier naar hartenlust spelen in de 
speeltuin en kinderboerderij. Of maak een mooie wandeling door 
het nabijgelegen prehistorische urnenveld. Ter afsluiting is er een 
lekkere puntzak friet.

     Prijs:  
€ 29,50 p.p.

Veelzijdig!

Bezoek ook de molens van Weert. 

Kijk op www.molensinweert.com 

voor de agenda.

15 min.

15 min.

13.00 - 15.00 uur Smokkeltocht
Na 60 jaar zijn er weer smokkelaars gesignaleerd in het IJzeren 
Mangebied. Help jij mee de smokkelwaar (eieren) te vervoeren?  
Je start bij het Natuur- en Milieucentrum en doet onderweg  
verschillende opdrachten (excl. begeleiding).

15.00 - 17.00 uur Speeltuin of zwembad
Kinderpretland is een waar speelparadijs met een grote binnen- én 
buitenspeeltuin. Óf kies voor een bezoek aan Zwembad De IJzeren 
Man, één van de mooiste binnen- en buitenbaden van Limburg 
met een spectaculair uitzicht op de waterskibaan. En bij een  
kinderfeestje horen natuurlijk frietjes met een snack, een drankje 
en een ijsje.

Informeer ook naar de speciale Hap & Trap fietstocht 

met culinaire stops in Recreatiegebied De IJzeren Man!

     Prijs:  
€ 15,- p.p.

Avontuurlijk!

Kinder-
feestje

Recreatiegebied De IJzeren Man is de perfecte plek voor 

een compleet dagje uit met een zwembad, waterskibaan, 

klimbos, kinderboerderij, (indoor) speeltuinen, maneges, 

golfbaan, GlowGolf®, bowlingbaan, natuur- en milieu-

centrum en diverse restaurants. www.ijzerenmanweert.nl

ijzerenmanweert

RESERVEER Nu VIa BackOffice@VVVWeerT.nL OF TeL. 0495 586 961.



Uitdagend!

14.00 - 17.00 uur klimmen of waterskiën
Lukt het jou om binnen 2,5 uur alle vier de klimparcoursen van 
Klimbos Weert af te leggen? Je klimt tot een hoogte van maar liefst 
9,5 meter! Of kies voor 1,5 uur waterskiplezier op de meer dan 800 
meter lange baan van Waterskibaan De IJzeren Man. Je mag ook 
gratis gebruik maken van het zwembad.

17.00 - 19.00 uur BBQ
Van zo’n actieve middag krijg je flinke trek. Zowel het klimbos  
als de waterskibaan kunnen op locatie een heerlijke barbecue  
verzorgen. 

     Prijs:  
€ 35,- p.p.

Inspirerend!Heidag
Op zoek naar inspiratie buiten het vertrouwde kantoor? Weert beschikt 
over bijzondere locaties voor zakelijke bijeenkomsten. Onze suggesties:
•	 Vergaderen	tussen	de	koeien
•	 Het	intieme	Munttheater	als	ideale	ontmoetingsplek
•	 Tijden	van	weleer	herleven	bij	Brasserie-Hotel	Antje	van	de	Statie	
•	 Grote	en	kleine	evenementen	in	de	prachtige	Paterskerk	
•	 	Vergaderen	en	overnachten	bij	Hostellerie	Munten	en 

Golden Tulip Weert
•	 Moderne	zalen	aan	de	rand	van	het	bos	bij	‘t	Blaakven
•	 Teambuilding	in	en	rond	het	Klimbos

Informeer ook naar de andere teambuildingsactiviteiten.

14.00 - 15.30 uur Wandeling Bakken & Brouwen
Weert staat bekend om haar Weerter vlaai, maar wist je dat de stad 
in 1637 ook maar liefst 38 brouwerijen kende? Een stadsgids vertelt 
je er alles over tijdens een speciale wandeling. Je wordt ontvangen 
met koffie en vlaai. 

15.30 - 16.30 uur Bierproeverij
De wandeling wordt afgesloten met een proeverijtje van lokale 
speciaalbieren in het oudste café van Weert.

     Prijs:  
€ 17,50 p.p.

Vlaai &
Bier

Traditioneel!

Bijzondere restauranttips!

Flavours: uniek concept met kleine gerechtjes

Azië: Chinees in een moderne setting

Taverne de Oude Munt: monumentaal muntgebouw

Bretelli: bekroond met een Michelinster

Restaurant OH30: culinair genieten in de Wilhelmus 

Hubertus molen

Brasserie-Hotel Antje van de Statie: met brede  

sigarenselectie in de Heerenkamer

Denver & Barco: nieuwe hotspots aan het Bassin

www.vvvweert.nl 

Bezoek je Weert voor de eerste keer, dan mag je 
de volgende activiteiten niet missen!

•	 Stadswandeling	met	gids	
•	 	Beklim	de	72	meter	hoge	toren	van	de	St.	Martinuskerk	of	 

boek een rondleiding met gids
•	 Bezoek	het	Jacob	van	Horne	Museum
•	 	Neem	een	kijkje	in	de	verborgen	binnentuin	van	het	 

Birgittinessenklooster
•	 	Koffie	met	Weerter	vlaai

contact
Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met VVV Weert Back 
Office, ook voor een arrangement op maat.

VVV Weert Back Office
Tel. 0495 586 961, backoffice@vvvweert.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 16.00 uur

Tijdens je bezoek aan Weert kun je bij het VVV agentschap in de 
Bruna terecht voor toeristische informatie, de mooiste fiets- en 
wandelroutes en de gratis VVV Toeristengids en Centrumkaart. 

VVV Weert agentschap Bruna
Markt 11, 6001 EJ  Weert
Tel. 0495 534 211, info@vvvweert.nl

Waarom boeken via de VVV?
•		 De	beste	tips	van	onze	experts!
•		 Wij	nemen	al	het	regelwerk	uit	handen
•		 Profiteer	van	onze	speciale	VVV	groepstarieven
•		 Gratis	informatiepakket	met	VVV	Toeristengids	en	Centrumkaart

Alle vermelde prijzen zijn vanaf-prijzen en afhankelijk van de grootte van de 
groep. Prijzen zijn exclusief consumpties (tenzij anders vermeld). De genoemde 
tijden zijn indicatief en in overleg aan te passen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen. © VVV Weert Back Office

Weerter Mo(nu)mentjesKicks Nieuw!

10.00 - 13.00 uur fietstocht Groenste regio
Weert draagt vol trots de titel Groenste Regio van de Wereld. 
Ontdek het zelf met de speciale fietsroute die je langs alle groene 
parels voert. 
             ook leuk: huur een authentieke Solex vanaf € 24,50/2 uur
13.00 - 14.30 uur Lunch op de golfbaan
Golf- en Countryclub Crossmoor heet ook graag niet-leden welkom 
in haar restaurant. Geniet van het uitzicht op de prachtige golfbaan 
onder het genot van een kopje soep met een lekker broodje.

14.30 - 18.00 uur natuur verkennen
Vervolg de fietsroute of kies voor een wandeling onder leiding van 
een	verkenner	van	GrensPark	Kempen~Broek	(optioneel).

     Prijs:  
€ 27,50 p.p.
incl. fietshuur

Natuurlijk!

Groenste
Regio

Wist je dat?
Recreatiegebied	De	IJzeren	Man	onderdeel	is	van	GrensPark	
Kempen~Broek,	een	grensoverschrijdend	natuurgebied	dat	vier	
keer zo groot is als de Veluwe! Je kunt het gebied verkennen met 
speciale wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes, verkrijgbaar 
bij de VVV. www.kempenbroek.eu

Tafelen in het groen: 

Nieuw Vosseven

Schuttershoeve

Huyskamer Daatjeshoeve

Restaurant Twee

Brasserie ’t Blaakven/ 

Restaurant Cachera

Restaurant Hense Koeëb

airsoft & schietbaan 
Voor de echte durfals! Op het terrein van Wild Mountain kun je jezelf  
verliezen in schietspellen zoals airsoft en Lasertag. Of maak kennis  
met de schietsport op de naastgelegen Schietbaan De Wildenberg. 

Vanaf € 15,-  p.p. 

Weerter Stadsbrouwerij 
Rondleiding, welkomstdrankje en proeverij van vier speciaalbieren. 

Vanaf € 13,75  p.p. 

escape room
De hype van dit moment! Je hebt 60 minuten de tijd om te  
ontsnappen uit de kamer. Nu ook in de binnenstad van Weert. 

Vanaf € 16,-  p.p. 


