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WIJ HETEN U 

van harte welkom!
Kom voor een spetterende vakantie aan het water naar  
Vakantie & Resort Leukermeer, in het mooie Limburg. In deze  
brochure laten we u graag zien en beleven waarom ons  
Vakantie & Resort zo’n mooie bestemming is voor uw vakantie.  
Met onder andere mooi gelegen comfortplaatsen,  
gezellige chalets, luxe lodges en beachlodges, prachtige 
floating houses, een ruime jachthaven en vele faciliteiten  
voor een heerlijke vakantie voor jong en oud. 

En dat Leukermeer een Vakantie & Resort met eersteklas voorzie-
ningen is blijkt ook maar weer uit de waardering van de ANWB met 
maar  
liefst 5 sterren, met deze score hebben wij wederom de erkenning 
ANWB-topcamping in ontvangst mogen nemen. 

Namens het hele team van Vakantie & Resort Leukermeer,

Heel veel plezier!

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

DE 10 HIGHLIGHTS
VAN VAKANTIE & RESORT
LEUKERMEER

1.  Vakantie & Resort aan het water
2.  Talloze watersport mogelijkheden
3.   Prachtige chalets, lodges, beachlodges  

en floating houses
4.   Uitgebreid animatieprogramma voor jong en oud
5.  Comfortplaatsen van alle gemakken voorzien
6.  Eigen jachthaven en watersportverhuur
7.   Gelegen midden in het nationale park “de Maasduinen”
8.   Beachclub Leukermeer met schitterend terras aan 

 het water
9.   5 Sterren ANWB TOP camping
10.  Leukste Vakantie & Resort in Limburg!
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LUXE SANITAIRE 
VOORZIENINGEN

Onze luxe sanitaire voorzieningen zijn 
gratis, schoon en altijd tiptop in orde. In de 
verwarmde gebouwen vindt u bovendien 
speciale ruimtes met extra voorzieningen 
zoals een babyroom, kindertoiletten, een 
clowntjesbadkamer, kinderbad en familie-
douches. De ANWB heeft ons park uitge-
roepen tot 5-sterren TOP Camping en ons 
sanitair beoordeeld met een 9,1!

VOOR DE KIDS

Ze vermaken zich uitstekend in ons speelbos 
en kunnen klimmen, klauteren, glijden op 
leuke en veilige speeltoestellen. Wie kan er 
het hoogste springen op de airtrampoline? 
En dan hebben we natuurlijk ook alle 
waterpret van het Leukermeer in de 
waterspeeltuin.

ZWEMMEN
Vakantie & Resort Leukermeer biedt drie-
dubbel zwemplezier: een overdekt zwem-
bad, een zwembad buiten én natuurlijk het 
Leukermeer zelf. In het luxe binnenzwem-
bad met uitzicht op het Leukermeer vindt u 
onder meer een massagebad, massagestra-
len, een kinderbad, waterval en fontein. De 
ruimte en het water zelf zijn verwarmd door 
zonne-energie en warmte uit de bodem. 
Helemaal verantwoord dus! Buiten zwem-
men kan in het Leukermeer, maar natuurlijk 
ook in ons buitenzwembad.

FACILITEITEN

Er is zo veel te doen!

ACTIEF TIJDENS JE VAKANTIE!
Naast ontspannen, is het ook heerlijk om  
actief te zijn. Of het nu gaat om uw 
conditie op peil te houden, iets leuks met 
de kinderen te doen of gewoon voor de 
lol. Bij ons kunt u uw hart ophalen, want er 
is een voetbalveld, een volleybalveld, een 
allweather-tennisbaan en padelbaan 
( rackets en ballen zijn te huur). En dat is zelfs 
nog niet alles... De kinderen kunnen het park 
perfect ontdekken op onze turboskelters en 
racen razendsnel het park over. Tenminste, 
als je hard genoeg trapt. Maar er is ook een  
pumptrack voor de stoere vakantiegangers en 
een skatepark. Vergeet je crossfiets dus niet 
mee te nemen.

LEKKER RELAXEN

Ben je wat minder sportief dan kun je  
komen relaxen in de sauna, het massagebad 
of lekker onder de zonnebank. 

WASSERETTE

Ook tijdens de vakantie kunnen de kleren 
vies worden. Geen probleem! In de wasse-
rette wast u ze zo weer schoon! 

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”



JACHTHAVEN LEUKERMEER

Jachthaven Leukermeer aan de Maas in Well 
is voorzien van ruime en verlichte steigers 
voor schepen tot wel 20 meter. De ligplaat-
sen zijn breed en er is met ruime uitvaarwa-
ter rekening gehouden zodat er makkelijk 
kan worden gemanoeuvreerd. De brede 
steigers zijn voorzien van stroom- en water-
punten. Bovendien worden de waterleidin-
gen om de 4 uur automatisch doorgespoeld 
waardoor het water gegarandeerd vers blijft.
Boten kunnen ’s winters in de haven blijven 
liggen.

Of u nu enkele dagen of een paar weken 
blijft; u kunt gebruik maken van alle luxe fa-
ciliteiten die de jachthaven te bieden heeft, 
zoals schone en moderne sanitairgebouwen, 
douches, overdekt zwembad, tennisbaan, 
stranden, supermarkt, beachclub, kinderani-
matie en nog veel meer. 

BEACHCLUB LEUKERMEER

Vakantie is vaak pas écht vakantie als u  
eens niet zelf hoeft te koken en u lekker  
kunt laten verwennen... Dat is natuurlijk 
géén probleem bij Vakantie & Resort Leu-
kermeer. Kom genieten van een verkoe-
lend drankje, heerlijk hapje of uitgebreid 
drie-gangen diner. Beachclub Leukermeer 
met terras aan het water is daarvoor de 
perfecte gelegenheid. Ook kunt u gezellig 
bijpraten in het café, genieten van live mu-
ziek of lekker frietjes halen in de snackbar. 
Kortom, we houden ervan om u lekker in de 
watten te leggen.
Beachclub Leukermeer is een bruisend  
middelpunt aan het Leukermeer, waar u  
met het hele gezin heerlijk kunt eten voor 
een aangename prijs. Het vakantiegevoel 
dat u heeft vanaf het terras, met uitzicht  
over het water... is eigenlijk onbetaalbaar.
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MILIEUSTRAAT

Gasten van Vakantie & Resort Leukermeer 
kunnen gebruik maken van een moderne 
milieustraat. Afval wordt gescheiden en 
ondergronds opgeslagen. Dat geldt voor 
papier-, metaal-, glas- en GFT-afval.  
Zo werken wij mee aan een milieuvriendelijke 
afvalinzameling.

De milieustraat past in het streven van 
Vakantie & Resort Leukermeer om zo 
milieuvriendelijk mogelijk te werken. 
Daarmee dragen we ons steentje bij aan het 
behouden van de mooie natuur!



CHALET  vanaf € 190,- per midweek

Ruim chalet compleet ingericht voor 5 personen

•  Slaapkamer met een 2 persoons boxspringbed
•  Slaapkamer met 3 persoons stapelbed
• Badkamer met douche, toilet en wastafel

CHALET MET OVERDEKT TERRAS  
vanaf € 205,- per midweek

Gezellig chalet met overdekt terras compleet ingericht  
voor 5 personen

•  Slaapkamer met een 2 persoons boxspringbed
• Slaapkamer met 3 persoons stapelbed
• Badkamer met douche, toilet en wastafel

CHALET MET HUISDIER  vanaf € 190,- per midweek

Ook uw huisdier is van harte welkom! Onze gezellige chalets 
zijn compleet ingericht en van alle gemakken voorzien

•  Slaapkamer met een 2 persoons boxspringbed
• Slaapkamer met 3 persoons stapelbed
• Badkamer met douche, toilet en wastafel

CHALET MET OVERDEKT TERRAS EN HUISDIER  
vanaf € 205,- per midweek

Ook uw huisdier is van harte welkom! Gezellig chalet met over-
dekt terras compleet ingericht en van alle gemakken voorzien

•  Slaapkamer met een 2 persoons boxspringbed
•  Slaapkamer met 3 persoons stapelbed
• Badkamer met douche, toilet en wastafel

5 2 5 2

5 2 5 2

ACCOMMODATIES

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

CHALET MET OVERDEKT TERRAS 
vanaf € 205,- per midweek

Gezellig chalet met overdekt terras compleet ingericht 
voor 4 personen

• Slaapkamer met 2 persoons boxspringbed
• Slaapkamer met stapelbed
• Badkamer met douche, toilet en wastafel

CHALET MET OVERDEKT TERRAS EN HOND
vanaf € 205,- per midweek

Gezellig chalet met overdekt terras compleet ingericht voor 4 
personen

• Slaapkamer met 2 persoons boxspringbed
• Slaapkamer met stapelbed
• Badkamer met douche, toilet en wastafel

4 2 4 2



BEACHLODGE HAVEN  vanaf € 335,- per midweek

Beachlodge met prachtig uitzicht op de jachthaven. Deze zijn 
zeer luxe en compleet ingericht voor 4 personen

• 2 slaapkamers met 2 boxspringbedden
•  Openslaande deuren naar heerlijke overdekte veranda met lounge set
•  Eethoek en aparte zithoek met flatscreen HDTV
•  Luxe keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast,  

Nespresso apparaat, waterkoker, enz.
•   Betegelde ruime badkamer met douche, toilet en wastafelmeubel
• Centrale verwarming en airconditioning
• Rookvrij en huisdiervrij

BEACHLODGE EILAND  vanaf € 335,- per midweek

Beachlodge met prachtig uitzicht op het water. Deze zijn zeer 
luxe en compleet ingericht voor 4 personen

• 2 slaapkamers met 2 persoons boxspringbed
•  Openslaande deuren naar heerlijke overdekte veranda met lounge set
•  Eethoek en aparte zithoek met flatscreen HDTV
•  Luxe keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast,  

Nespresso apparaat, waterkoker, enz.
•  Betegelde ruime badkamer met douche, toilet en wastafelmeubel
•  Centrale verwarming en airconditioning
• Rookvrij en huisdiervrij

FLOATING HOUSE  vanaf € 465,- per weekend

Onze Floating Houses zijn zeer luxe en compleet ingerichte sfeer-
volle woonboten met een prachtig uitzicht op het Leukermeer

• 2 slaapkamers met 2 boxspringbedden
•  Betegelde ruime badkamer met douche, toilet en wastafelmeubel
•  Luxe keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast,  

Nespressomachine, waterkoker, enz.
• Airconditioning/verwarming in elke kamer

LODGE 4-6 PERSOONS  vanaf € 285,- per midweek

Compleet ingericht sfeervol vakantiehuis met ‘n heerlijke 
overdekte veranda

•  2 slaapkamers met 2 boxspringbedden
•  Bovenin de nok een ( kinder ) slaapkamer met 2 bedden
•  Betegelde ruime badkamer met douche, toilet en wastafelmeubel
•  Luxe keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast,  

koffiezetapparaat, waterkoker, enz. 

LODGE 4 PERSOONS  vanaf € 260,- per midweek

Compleet ingericht sfeervol vakantiehuis met ‘n heerlijke 
overdekte veranda

• 2 slaapkamers met 2 boxspringbedden
•  Betegelde ruime badkamer met douche, toilet en wastafelmeubel
•  Luxe keuken met vaatwasser, combimagnetron, koelkast,  

koffiezetapparaat, waterkoker, enz.

4 2 4 2
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HET HELE JAAR VAKANTIE VIEREN? 
Vraag naar de mogelijkheden
voor een jaar-/ seizoenplaats bij de receptie.



LUXE COMFORTPLAATSEN

Op onze 5 sterren camping kunt u 
kamperen, zelfs aan het water. Gezellige en 
ruime kampeerplaatsen op een prachtig 
stukje Limburg, dat biedt Vakantie & Resort 
Leukermeer. Onze comfortplaatsen zijn 
dan ook van alle gemakken voorzien. Al 
onze comfortplaatsen zijn ± 100 m2 met 
stroom-, water-, riool, - en CAI- aasluiting. 

De deur van uw caravan open doen en uitkijken over het water, de jachthaven en 
het strandbad. Vanaf uw comfortplaats binnen no-time op het strand zitten. 
Daarvoor hoeft u niet te kamperen in Spanje of Italië: dat kan gewoon in Limburg.

MET EEN EIGEN CARAVAN, CAMPER, 
VOUWWAGEN OF TENT OP VAKANTIE? 

Het kan allemaal!

KAMPEREN

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

TE BOEKEN AL VANAF 

€28,00 p/n



HORECA LEUKERMEER
BEACHCLUB LEUKERMEER

WWW.HORECALEUKERMEER.NL

Welkom bij Beachclub Leukermeer! Zeg je vakantie... dan zeg je genieten. 

De horeca is daar de ultieme plek voor. Een zeer gevarieerd aanbod voor elk moment 

van de dag bieden we aan in de snackbar, pizzeria of beachclub. 

Gezellig samenzijn of even uitblazen. Wil je neerstrijken en gewoon ontspannen? 

Kies voor de beachclub, de parel van het Leukermeer met het schitterende terras. 

Je kunt een drankje of hapje doen, ook binnen is het goed toeven in ontspannen sfeer.

 Of kiest u voor de Italiaanse stijl van de pizzeria? Zeker de moeite waard. De pizza’s zijn er 
ook om mee te nemen! Bestel ze voor 17.00 uur. De snackbar is ook de plek voor het halen 

van een frietje, snack of andere to-go maaltijd. Neem het mee of eet het lekker op rond 
een van de speeltuinen. Een ijsje of milkshake op de hand krijg je hier ook. 

Bekijk het programma,  nieuws of speciaal aanbod op de website of facebook. 

Of... kom ons gewoon bezoeken. Meet, eat, drink maar bovenal.. have fun!

Foto: Anne Bakker

Foto: Marèl Lenssen

ORDER 
ONLINE



LIMBURGS MUSEUM IN VENLO 
veel te zien, veel te doen, veel te beleven 

In het Limburgs Museum in Venlo valt niet alleen veel te zien, er is vooral ook veel te doen. 
Voor volwassenen maar ook voor kinderen. Inspecteurs van museumkids.nl gaven het 

Limburgs Museum een 8,8! 

A

V

WAls Lianne het manshoge beeld in beweging krijgt, is het 
haar zusje die de tunnel als eerste ziet. ‘Gevonden!’ roept 
ze, en zelfs moeder Emily is enthousiast. Ook al mag zij 
niet de tunnel in. ‘Die is alleen voor ons,’ zegt Lianne, ter-
wijl zij en haar zusje de speurtocht kruipend vervolgen.

Ondertussen leest Emily het bordje. Het beeld waarach-
ter de tunnel verborgen zat, is van de 13e eeuwse ridder 
Walram van Valkenburg. ‘Ik zag beneden al die Romeinse 
vondsten, en de grote guillotine uit de Franse tijd. Zoiets 
spreekt tot de verbeelding. Niet alleen van de kinderen.’

Wie het Limburgs Museum bezoekt, stapt in een 
tijdmachine. De oudste sporen die er van mensen 
in dit land zijn aangetroffen, werden gevonden bij 
Maastricht. Het zijn de resten van een kamp, waar 
onze rondtrekkende voorouders een kwart miljoen 
jaar geleden een paar dagen verbleven. Vanuit die 
prehistorie vlieg je door de afgelopen eeuwen. 

Maar de tijdmachine laat meer zien dan alleen 
archeologische topvondsten. Het Limburgs Museum 
is een museum over cultuur en geschiedenis, dus het gaat 
over tradities en de levens van mensen. Alles wat Limburg 
Limburgs maakt komt voorbij. ‘Het lijkt toch een beetje 
alsof we hier in het buitenland zijn,’ zegt Emily.

Vader Mark zit in de Historoscoop, een overdonderende 
3D-fi lmervaring die je in vogelvlucht de geschiedenis 
van de Limburgers laat zien. Hij gaat zometeen zijn 
kinderen halen. ‘Die moeten dit ook beleven.’

Kijk voor meer informatie over openingstijden, prijzen, tentoonstellingen én tickets op: www.limburgsmuseum.nl

Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo
E-mail: info@limburgsmuseum.nl
www.limburgsmuseum.nl



Jachthaven Leukermeer

JACHTHAVEN

UNIEK: een 5-sterren Vakantie & Resort 
met luxe jachthaven in Limburg. Voor vakan-
tiegasten, passanten en vaste ligplaatsen. 
Met uw boot varen in Limburg is prachtig. 
Neem uw boot mee op vakantie, want u 
bent van harte welkom in de mooist gelegen 
jachthaven in Limburg met mooie ligplaatsen 
en veel rust en ruimte.

Leukermeer is de perfecte thuishaven voor 
korte en lange tochten op de Maas en de 
aansluitende grote Limburgse plassen. 
Binnen 5 minuten varen bent u op de Maas 
en daar mag u hard varen, wakeboarden, 
waterskieën & banaanvaren.

BLAUWE VLAG
De jachthaven en het strand van Leukermeer 
zijn onderscheiden met de Blauwe Vlag. De 

Blauwe Vlag staat voor schoon, hygiënisch en 
veilig (zwem)water. U en uw kinderen kunnen 
onbezorgd zwemmen.

BOTENHELLING
Neemt u uw boot mee op vakantie? In de 
jachthaven vindt u een botenhelling, waar u 
uw boot in- en uit het water kunt halen/laten.

LIGPLAATSEN
Wilt u met de boot de prachtige Limburgse 
wateren verkennen? Vanaf onze jachthaven 
vaart u in no-time op de Maas. Onze jachtha-
ven beschikt over ruime en luxe ligplaatsen. 
De ligplaatsen zijn zowel per dag als voor een 
langere periode te huren en voorzien van 
water en stroom. Of u nu met uw speedboot, 
jacht of zelfs met uw zeilboot komt, iedereen 
is van harte welkom in de jachthaven van 

Vakantie & Resort Leukermeer!
Passantenplaatsen huurt u al vanaf € 25,00 
per nacht.

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”



VERHUUR

Vakantie & Resort Leukermeer biedt volop actie op het water! U kunt bij ons watersporten in alle soorten en maten 
beoefenen. Ontdek op deze pagina welke watersporten wij hebben op en aan het Leukermeer én op de Maas. Voor het 
huren van een kano, boot of waterfiets kunt u terecht bij onze strandkiosk aan het Leukermeer. Wat gaat u vandaag doen?

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

SUP BIKE
Wilt u ook genieten van onze mooie 
omgeving vanaf het water? Ontdek het 
Leukermeer met een SUP Bike, DE nieuwe 
manier van waterfietsen!

WATERFIETS, KANO EN KAJAK
Alleen of met z’n tweeën: in onze beachkano’s 
leert u het Leukermeer van zijn mooiste kant 
kennen! Lekker relaxed over het Leukermeer 
drijven en de prachtige omgeving in u opne-
men: het kan op onze populaire waterfietsen. 

MOTORBOOT
Met het hele gezin op het Leukermeer  
varen in één van onze motorboten. 
Geen vaarbewijs nodig.



FIETS, SCOOTER EN SKELTER
E-Bike, Mountainbike, kinderfiets en bakfiets, alles is 
te huur bij ons. En willen de kinderen 
lekker toeren over het Vakantie & Resort?  
Dan zijn er ook hele gave skelters te huur.
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ZANDSTRANDEN
Van wakeboarden en banaanvaren, kanoën,  
surfen of zeilen tot vissen en gewoon lekker  
luieren en zonnen op het strand. Kinderen 
spelen eindeloos in het zand en het water.   
Er is een hele gave waterspeeltuin! En de 
vraag is natuurlijk: wie zwemt er het snelst 
naar het eiland? Of, wie bouwt het mooiste 
zandkasteel? Vrij toegankelijk voor onze 
campinggasten. 

WAKEBOARDSCHOOL 
EN BANAANVAREN
Wie durft er met een hele groep op de  
banaan? Met zijn achten op een banaan  
achter een supergave speedboot om even  
je adrenaline op peil te brengen!
Bel Patrick voor een afspraak: 06-26 36 41 19
Kijk voor meer informatie over de prijzen op: 
www.onboardwakeboarding.nl

AQUAPARK LEUKERMEER
Kom lekker rennen, springen, glijden, duiken, 
klimmen en nog véél meer in ons uniek open 
waterspeelparadijs in juli en augustus. Hebben 
jullie onze Ice Mountain al ontdekt? Muntjes zijn 
verkrijgbaar bij de receptie.



Mooiste bloemen- en plantenpark van Limburg!

Kinderen

gratis in juli

en augustus

Een kind per 

betalende volwassene. 

Ontdek de tientallen unieke 
tuinen en bewonder de pracht 
van de veranderende seizoenen. 
Dagje uit voor het hele gezin!

• Tientallen thematuinen
• Historisch kasteel
• Rondleiding met gids
• Activiteiten en exposities
• Avontuurlijke minigolfbaan
• Speelstrand met speeltorens
• Aaiweide & speurtocht

www.kasteeltuinen.nl



ONZE SPAR SUPERMARKT

voor al uw boodschappen
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In onze SPAR supermarkt kiest u uit een ruim assortiment kruidenierswaren, 
regionale streekproducten en een compleet vers assortiment. Ook vindt 
u royale kant-en- klaar pakketten voor barbecue of gourmet. Daarnaast 
zijn er salades en compleet verzorgde voorverpakte maaltijden zodat u 
heerlijk, gezond en makkelijk kunt genieten tijdens uw vakantie. Mocht 
u wat vergeten zijn op gebied van campingartikelen of speelgoed, onze 
supermarkt is elke dag geopend, ook op zondag!

Het allerbelangrijkste: 
De heerlijke verse harde broodjes en smakelijke 
croissants, elke ochtend weer..

SUPERMARKT



delocht.nl



FITNESS

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 21.00 uur 
Zaterdag en zondag 
09.00 - 14.00 uur

Wijzigingen onder voorbehoud.

Kom sporten

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

Onze luxe fitnessruimte biedt alle 
mogelijkheden om op een veilige, 
verantwoorde manier te werken 
aan een fitter lichaam. 
Met moderne toestellen en 
deskundige fitnessinstructeurs.

Doe wekelijks mee aan intensieve 
groepslessen met een uitdagend 
programma! Je sport tijdens deze 
lessen in een groep waarbij je het 
beste in elkaar naar boven haalt. 
Laat je elke week verrassen, verleg 
je grenzen en doe mee!

Ook als gast van Vakantie & Resort
Leukermeer kunt u sporten bij 
More2Bfit. Tegen een vergoeding 
kunt u gebruik maken van alle 
faciliteiten in de fitnessclub.  
Sportkaarten zijn verkrijgbaar bij 
de receptie.

Fit zijn begint bij More2bfit

Healthclub

Fitness Groepslessen Kom langs!

Wat wij bieden:

3 7 dagen per week geopend
3  Continue begeleiding  

aanwezig
3  Gratis koffie, thee  

en sportdrank
3 Leuke groepslessen

Wilt u tijdens uw vakantie uw conditie graag op peil houden? Dan kunt u tegen een vergoeding gebruik maken  
van alle faciliteiten van deze fitnessclub. Informeer ernaar bij onze receptie!

BIJ HEALTHCLUB MORE2BFIT!
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ANIMATIE

Houd jij ook zo van lekker lachen, gieren 
& brullen? Ons theater is echt super leuk. 
Beleef de gekste verhalen met de leukste 
typetjes van het park! Kom ook naar de kids-
club want daar is altijd wel wat te doen.

Altijd al eens pony willen rijden? Bij Vakantie 
& Resort Leukermeer kan het! Niks leukers 
dan als een maarschalk of een bom door het 
bos te rennen op zoek naar de vlag van de 
tegenstander. Allemaal in het speelbos op 
het Leukermeer!

Combineer lekker varen en wandelen.  
Wij varen u met onze reddingssloep  
naar de andere kant van het Leukermeer. 
Vanuit hier wandelt u in ongeveer een  
uurtje terug naar het park!

We maken er een feestje van! Welke ster is 
jouw favoriet? Grijp je kans en doe hem of 
haar na tijdens onze mini playbackshow. 
Lekker dansen op je favoriete liedjes en 
daarna spelen we gezellig wat kleine spelle-
tjes! Doe je mee?

Ons animatieteam organiseert de leukste 
activiteiten. Want wat is er spannender dan 
speuren naar een schat? En die vind je niet 
zomaar, daar moet je wel wat voor doen! Of 
maak een team van 6 personen én een cap-
tain en strijd mee in de zeskamp. Verzin een 
leuke naam en een super gave herkenbaar-
heid. Ook leuk is de spannende tocht dwars 
door de bossen van het Leukermeer! Pas op 
voor de enge figuren, monsters en attribu-
ten die zich schuilhouden. In het hoogsei-
zoen kunt u één keer in de week meespelen 
met een fantastische grote bingo voor 
iedereen in Beachclub Leukermeer. Er zijn 
prachtige prijzen te winnen!
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ANIMATIE

Op ons Vakantie & Resort wordt 
er in de vakanties voor kinderen 
heel erg veel georganiseerd. Van 
kidsclubs en schatertheaters tot 
zeskamp, miniplaybackshows en 
nog veel meer! 

Bent u ook nieuwsgierig wat er 
nog meer op Vakantie & Resort 
Leukermeer te beleven is? SCHATERTHEATER

EN KIDSCLUB

PONYRITJES 
EN BOSSPELEN

DANSPRET,
KINDERBINGO EN MINI 

PLAYBACKSHOW

SLOEPENTOCHT

SPEURTOCHTEN, 
ZESKAMP, SPOKENTOCHT 

EN SUPERBINGO
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 BARBECUEËN Toegestaan met
2 emmers water ernaast. Open vuur en
vuurkorven zijn helaas niet toegestaan.

BEZOEK Krijgt u bezoek? Gezellig! Wel 
graag even aanmelden bij de receptie à
€ 5,00 per persoon per dag. 

BIJZETTENT Per kampeerplaats is 
er één bijzettentje inclusief, het tweede bijzet-
tentje kost € 4,00 per nacht. Per chalet mag er 
één bijzettentje geplaatst worden. Dit kost  
€ 5,00 per nacht. 

BRIEVENBUS Bevindt zich in de recep-
tie. Deze wordt van dinsdag t/m zaterdag 
gelicht. 

 BUSHALTE Bevindt zich bij Café Vink, 
Sterrenbos 1. Ongeveer 3 km van Vakantie 
& Resort Leukermeer. Vanuit hier gaan de 
bussen ieder half uur naar Venray, Venlo en 
Nijmegen.

COMFORTPLAATSEN 
Plaats uw caravan met de lange zijde tegen 
de stroompaal. Grondzeilen, matten en derge-
lijke zijn buiten de voortent en onder de luifel 
niet toegestaan.

DOUCHES De douches zijn gratis te 
gebruiken. Waterdruk kan in de piekperiodes
verminderen, vermijd daarom de piektijden. 

EHBO Bij de receptie.

 ELECTRA Chalets 10 amp., lodges 16 
amp., beachlodges 16 amp., floatinghouses 
16 amp., comfortplaatsen 10 amp. en steiger-
plaatsen 16 amp. 

ENERGIEBESPARING 
Wij proberen milieubewust om te gaan met 
energieverbruik en afval. Helpt u a.u.b. mee 
door bijvoorbeeld te douchen buiten de piek-
periodes, apparaten met een laag energiever-
bruik te gebruiken en afval op de juiste wijze in 
te leveren.

GELDAUTOMAAT In de supermarkt 
tijdens openingstijden en in het dorp Well, 
Sterrenbos 1.

HONDEN Moeten altijd aan de lijn van 
maximaal 2 meter. Honden kunnen uitge-
laten worden buiten het terrein. Ontlasting 
dient altijd opgeruimd te worden. Honden 
zijn NIET toegestaan op het strand en bij het 
buitenzwembad. 

JACHTHAVEN Op het leukermeer 
geldt een lage vaarsnelheid van 9 km/h in 
verband met de veiligheid van de overige 
waterrecreanten. Helaas mogen jetski’s en 
waterscooters niet naar het Leukermeer 
meegenomen worden.

MINIVOETBAL 
Balletjes zijn verkrijgbaar bij de receptie  
à € 1,00 per stuk

NACHTRUST Van 22.00 - 08.00 uur. 
U kunt dan ook geen gebruik maken van 
de ingaande slagboom. Denkt u a.u.b. ook 
aan de andere gasten.

PADELBAAN 
De padelbaan kunt u via de Leukermeer app 
reserveren. De kosten voor de baan zijn 
€ 10,00 per uur. Ballen en rackets zijn verkrijg-
baar bij de receptie à € 3,00 per racket en bal.

PUMPTRACK De baan is vrij toegan-
kelijk. Er is een helmplicht op de baan. BMX 
fietsjes kunnen worden gehuurd via de 
receptie voor € 14,00 per dag. 

PARKEREN Alle chalets, lodges, 
beachlodges en floating houses hebben een 
gereserveerde parkeerplaats met hetzelfde 
nummer als de gehuurde accommodatie.  

ABC



INDOOR 
ENTERTAINMENT

KINDERFEESTJE, BEDRIJFSUITJE, TEAMUITJE 
OF ANDERE GEZELLIGE GROEPSUITJES? 

Trampoline park, indoor soccer, battle golf, bowlen
of lekker borrelen. 

Ook diverse all-in arrangementen zoals
heerlijk tafelgrillen.

Weltersweide 22, 5961 EJ Horst
077 - 398 2624 • info@deriet.nl • www.deriet.nl

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
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De huurders van comfortplaatsen 1 t/m 134f 
en 240 t/m 279 mogen hun auto op de grote 
parkeerplaats naast de receptie parkeren. 
De huurders van comfortplaatsen 149 t/m 
234 mogen hun auto op de plaats naast 
het kampeermiddel parkeren, mits hier nog 
plaats voor is. Zet uw auto a.u.b. niet op de 
verkeerde plaats. 

RECLAME Uw mond tot mondreclame 
is voor ons van groot belang, wij danken u bij 
voorbaat.

REGLEMENT Is te vinden aan het raam 
bij de receptie. 

SANITAIR GEBOUWEN Sanitair ge-
bouwen worden door ons zo schoon moge-
lijk gehouden. Houdt u het toilet ook schoon, 
uw medegasten zullen dat op prijs stellen. 
Kinderen hebben alleen toegang onder 
begeleiding. Een vuilwaterstortplaats vindt u 
aan de achterzijde van het toiletgebouw aan 
de hoofdstraat. Wilt u eventuele storingen 
melden bij de receptie? Het is niet toegestaan 
te roken en te spelen in de toiletgebouwen 
evenals het wassen van huisdieren. 

SLAGBOOM De slagboom werkt op 
kentekenregistratie. U kunt maximaal 2 ken-
tekens doorgeven en met maximaal 1 auto 
tegelijk het park op. 

STRAND Het strand is voor onze 
verblijfsgasten gratis. Voor dag bezoekers 
zijn de kosten € 5,00 per persoon.

TAFELTENNIS Bij de receptie zijn 
badjes en balletjes te huur. Voor 2 badjes en 1 
balletje vragen wij € 10,00 borg.

TENNISSEN De tennisbaan kunt u via 
de Leukermeer app reserveren. Ballen en 
rackets zijn verkrijgbaar bij de receptie à € 
3,00 per racket en bal. 

VERKEER Voetgangers hebben voorrang. 
Op het terrein gelden dezelfde verkeersregels 
als op de openbare weg, met uitzondering van 
de snelheid. Ieder dient stapvoets, max 5 km 
per uur, te rijden. Bromfietsen met ingescha-
kelde motor zijn op het terrein niet toegestaan.

VERTREKPROCEDURE 
CHALETS De uitchecktijd is 10.00 uur. Wij 
vragen u vriendelijk om het volgende te doen: 
De keukeninventaris schoon in de kasten te 
zetten. Gelieve de afvalbak in het chalet leeg 
en schoon achter te laten en het vuilnis te 
deponeren in onze milieustraat vooraan het 
park. Eventueel gehuurde bedlinnen graag 
afhalen en in kussenslopen bij de deur leg-
gen. Als u na sluitingstijd van de receptie wilt 
vertrekken, kunt u de sleutel deponeren in de 
groene brievenbus bij het woonhuis.

VERTREKPROCEDURE
LODGES, BEACHLODGES EN 
FLOATING HOUSES
De uitchecktijd is 10.00 uur. Wij vragen u 
vriendelijk de vaatwasser leeg te maken en de 
keukeninventaris schoon in de kasten te zet-
ten. Gelieve de afvalbak in de accommodatie 
leeg en schoon achter te laten en het vuilnis 
te deponeren in onze milieustraat vooraan 
het park. Het bedlinnen graag afhalen en in 
kussenslopen bij de deur leggen. Als u na 
sluitingstijd van de receptie wilt vertrekken, 
kunt u de sleutel deponeren in de groene 
brievenbus bij het woonhuis.

VERTREKPROCEDURE 
KAMPEERDERS U dient uw 
comfortplaats op de dag van vertrek voor 11 
uur te hebben verlaten. Zorg ervoor dat u uw 
kampeerplaats netjes achter laat. 



Van authentieke koperen brouwketels tot een 
sfeervolle kelder met flessen Grand Prestige van 
diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek 
volg je onder begeleiding van een ervaren gids het 
complete brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de 
mout en natuurlijk... het bier. Het bezoek is inclusief 
rondleiding, geschenk en een consumptie in de 
Hertog Jan Proeverij. Je bent van harte welkom.

Gebruik bij het online boeken de unieke kortingscode. 

HJNBBAUX8

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij
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VISSEN In en om het Leukermeer kunt u 
prima vissen, maar u dient wel een visver-
gunning te hebben. Weekvergunningen 
zijn verkrijgbaar bij de receptie. Heeft u een 
nationale vispas dan is deze vergunning niet 
nodig. Vissen is niet toegestaan bij de steigers.

VUILNIS Uitsluitend afgesloten vuil-
niszakken gelieve zelf te deponeren in onze 
milieustraat bij de ingang van ons park. Papier 
in de papiercontainer, glas in de glascontai-
ner. De milieustraat is geopend tot 18.00 uur. 
Vuilnis naast de vuilnisbakken zetten is niet 
toegestaan!

WASSERETTE De wasserette bevindt 
zich aan de rechterzijde van de supermarkt. 
Wasmunten à € 6,00 en droogmunten à   
€ 3,00 zijn te koop bij de receptie.  Waspoe-
der komt automatisch in de machine. In juli 
en augustus graag vooraf reserveren bij de 
receptie. 

WIFI Super internet! Vouchers zijn te koop 
bij de receptie vanaf € 3,00.

ZONNEBANK/SAUNA Heerlijk 
ontspannen en een bruin kleurtje krijgen 
onder de Turbo snel bruiner. Deze bevindt 
zich naast de sauna. U heeft hier geen losse 
muntjes voor nodig, u kunt losse euro’s in het 
apparaat deponeren. Te gebruiken wanneer 
u maar wilt (6 minuten voor € 3,00). Ook kunt 
u gebruik maken van de luxe privé sauna 
met extra infraroodstralers voor een positief 
effect op uw gezondheid. Sauna afhuren kost 
€ 25,00 voor 2 uur. (Max. 4 personen). Graag 
reserveren bij de receptie.

ZWEMBAD Gratis toegang voor alle gas-
ten die op het park verblijven. De toegangs-
kaartjes voor de bezoekers zijn verkrijgbaar 
bij de receptie voor € 5,00 per persoon. Een 
zwembadkaartje geeft 1x per 3 uur toegang. 
Duiken en springen of klimmen op de rotsen 
is NIET toegestaan. Vooraf douchen is ver-
plicht en er is geen permanent toezicht. 

TIP: voor een zwembadkluisje heeft 
u € 0,50 nodig die u na afloop weer 
terugkrijgt. De directie en medewer-
kers van Vakantie & Resort Leukermeer 
aanvaarden geen enkele aansprakelijk-
heid voor ongevallen, diefstal, etc. en 
de gevolgen daarvan. 

Van authentieke koperen brouwketels tot een 
sfeervolle kelder met flessen Grand Prestige van 
diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek 
volg je onder begeleiding van een ervaren gids het 
complete brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de 
mout en natuurlijk... het bier. Het bezoek is inclusief 
rondleiding, geschenk en een consumptie in de 
Hertog Jan Proeverij. Je bent van harte welkom.

Gebruik bij het online boeken de unieke kortingscode. 

HJNBBAUX8

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij



COMFORT DELUXE APPARTEMENT
2 of 4 persoons

•  Één of 2 Slaapkamers met twee één-persoons boxsprings 
•  Badkamer met inloopdouche, ligbad, wastafel en toilet
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine en inductiekookplaat.
•  Balkon met uitzicht op het water

LUXE APPARTEMENT
4 persoons

•  2 slaapkamers met twee één-persoons boxsprings
•  Badkamer ensuite met inloopdouche, wastafel en sauna (2 persoons)
•  Badkamer ensuite met inloopdouche, ligbad en wastafel
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine, inductiekookplaat en broodrooster
•  Balkon met uitzicht op het water

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

LUXE APPARTEMENT
2 persoons 

•  slaapkamer met twee één-persoons boxsprings
•  Badkamer met inloopdouche, ligbad, wastafel en toilet
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine en inductiekookplaat
•  Balkon met uitzicht op het water

MARINA RESORT



WATERWONING 
12 en 16 persoons

• 6 of 8 slaapkamers met elk twee één-persoons boxsprings
• Badkamer ensuite met ligbad, inloopdouche en wastafel
•  Apart toilet
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine, inductiekookplaat
•  Overdekt terras aan het water

WATERWONING 
6 en 8 persoons

•  3 of 4 slaapkamers met elk twee één-persoons boxsprings
•  Badkamer ensuite met ligbad, inloopdouche en wastafel
•  Apart toilet
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine, inductiekookplaat
•  Overdekt terras

VILLA
6 persoons 

•  3 slaapkamers met elk twee één-persoons boxsprings
•  Badkamer ensuite met ligbad, inloopdouche en wastafel
•  Apart toilet
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine, inductiekookplaat
•  Tuin 

 

WATERWONING 
4 persoons 

•  2 slaapkamers met elk twee één-persoons boxsprings
•  Badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet
•  Apart toilet
•  Luxe keuken met o.a. vaatwasser, combimagnetron, 

Nespressokoffiemachine, inductiekookplaat
•  Overdekt terras

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”
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PLATTEGROND & FACILITEITEN
Parkplan & Einrichtungen - Map & facilities

Wijzigingen voorbehouden
Änderungen vorbehalten
Subject to changes / 23.03.2022

1 =  lleW troseR aniraM tnaruatseR 
2 = eitpeceR  - Rezeption - Reception
3 = Beachclub Leukermeer
4 = rabkcanS  - Pommesbude - Snack bar
5 = dabmewz tkedrevO 

Hallenbad - Swimming pool 
6 = ruuhrevtropsretaW 
  Wassersportverleih - Water sports rental 
7 =  Openlucht zwembad met peuterbad -

Außenpool mit Planschbecken -
Outdoor swimming pool with paddling pool

8 = Kidsclub
9 = Tennisbaan - Tennisplatz - Tennis �eld
10 = Airtrampoline - Hüpfburg - Air trampoline
11 = Healthclub More2b�t
12 = Scooter- en skelterverhuur - 

Roller- und Kettcar-Verleih - 
Scooter and go-kart rental

13 = Sauna en zonnebank - 
  Sauna und Solarium - Sauna and solarium
14 = Pumptrack
15 = Supermarkt - Supermarket
16 = Wasserette - Waschsalon - Laundromat
17 = Voetbalveld, Padelbaan, Midgetgolfbaan -

Fußballplatz, Padelbahn, Minigolfplatz - 
Football �eld, Padel court, Mini-golf course

18 = Beachvolleybalveld -
  Beachvolleybalplatz - Beachvolleybal �eld
19 = Skatebaan, slide pipe -
  Skatebahn, Rutschrohr - Skate track, slide pipe
20 =  Basketbalveld - Basketballplatz - Basketball �eld
21 = Fietsverhuur - Fahrradverleih - Bike rental 

22 = Botenhelling - Slipanlage - Boat ramp
23 = Jachthaven - Yachthafen - Marina
24 = Zandstrand - Sandstrand - Sand beach
25 = Speeltuin - Spielplatz - Playground 
26 = Wakeboard school

 = taartsueiliM 
Entsorgungsstelle - Enviromental court

=  Parkeerplaatsen - Parkplätze - Parking
 =   Aanlegsteigers boten -

Bootsliegeplätze - Boat docks 
 =   Wandelpad - Wanderweg - Pedestrian road
 =   E.H.B.O.-kit - Erste Hilfe - First aid-kit
 = AED - De�brillator

Accommodatie
Unterkunft
Accommodation

4CE   4ELW

6CE1   6CE2

6CE3   6ELW

8CE   8ELW

12CE   16CE

Appartement  - Ferienwohnung - Appartment

2A 2CA 4CA 4LA

AW = Appartementencomplex West

250 249 248 247
251

241 240
246 245 244 berging 243 242 berging

AZ = Appartementencomplex Zuid

230 229
227 226

228 225 224

223 222 221 Restaurant

AO = Appartementencomplex Oost

210 209 208 207
211

201 200
206 205 204 berging 203 202 berging

Vakantiepark Leukermeer

Faciliteiten Vakantiepark Leukermeer

Parkplat MWL A3 Magazine.indd   1 23-03-2022   11:15
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6 = ruuhrevtropsretaW 
  Wassersportverleih - Water sports rental 
7 =  Openlucht zwembad met peuterbad -
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Roller- und Kettcar-Verleih - 
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13 = Sauna en zonnebank - 
  Sauna und Solarium - Sauna and solarium
14 = Pumptrack
15 = Supermarkt - Supermarket
16 = Wasserette - Waschsalon - Laundromat
17 = Voetbalveld, Padelbaan, Midgetgolfbaan -

Fußballplatz, Padelbahn, Minigolfplatz - 
Football �eld, Padel court, Mini-golf course

18 = Beachvolleybalveld -
  Beachvolleybalplatz - Beachvolleybal �eld
19 = Skatebaan, slide pipe -
  Skatebahn, Rutschrohr - Skate track, slide pipe
20 =  Basketbalveld - Basketballplatz - Basketball �eld
21 = Fietsverhuur - Fahrradverleih - Bike rental 

22 = Botenhelling - Slipanlage - Boat ramp
23 = Jachthaven - Yachthafen - Marina
24 = Zandstrand - Sandstrand - Sand beach
25 = Speeltuin - Spielplatz - Playground 
26 = Wakeboard school

 = taartsueiliM 
Entsorgungsstelle - Enviromental court

=  Parkeerplaatsen - Parkplätze - Parking
 =   Aanlegsteigers boten -

Bootsliegeplätze - Boat docks 
 =   Wandelpad - Wanderweg - Pedestrian road
 =   E.H.B.O.-kit - Erste Hilfe - First aid-kit
 = AED - De�brillator

Accommodatie
Unterkunft
Accommodation

4CE   4ELW

6CE1   6CE2

6CE3   6ELW

8CE   8ELW

12CE   16CE

Appartement  - Ferienwohnung - Appartment

2A 2CA 4CA 4LA

AW = Appartementencomplex West

250 249 248 247
251

241 240
246 245 244 berging 243 242 berging

AZ = Appartementencomplex Zuid

230 229
227 226

228 225 224

223 222 221 Restaurant

AO = Appartementencomplex Oost

210 209 208 207
211

201 200
206 205 204 berging 203 202 berging
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Birra Moretti
6-pack blik 33 cl
Actie € 6,19

Lay’s MAX
Zak 185 gram

Actie € 1,49

SPAR enjoy Leukermeer
De Kamp 5  -  5855 EG Well

Online bestellen: www.spar-enjoy.nl

Tel: 0031 85 4891032 
E: leukermeer@despar.info

DONUTS
Gesuikerde en gekleurde

Crystal
Clear
Lemon of

Peach 
Fles 50 cl.

Actie € 1,00

CrystalCrystalCrystal

3 +1 Gratis

exclusief statiegeld

Actie € 1,49Actie € 1,49

diverse
smaken

Actie € 1,49Actie € 1,49

diversediversediversediverse
smakensmakensmakensmaken

3 +1 Gratis3 +1 Gratis3 +1 Gratis

• Volledig verzorgde barbecue of gourmet 
• Elke dag open vanaf 8:00 uur
• Geldautomaat in de winkel
• Vers afgebakken broodjes
• Home-Deco & speelgoed
• Gekoelde dranken
• Geldig tot 1-1-23
• Badkleding 

CrystalCrystalCrystal



“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

NATIONAAL PARK 
DE MAASDUINEN
De Maasduinen: prachtig natuurgebied in 
Noord-Limburg

Nationaal Park De Maasduinen ligt in het 
noorden van Limburg, tussen de Maas en 
de grens met Duitsland. Nationaal Park De 
Maasduinen is uniek doordat de langste 
rivierduinengordel van Nederland zich in het 
gebied bevindt. Deze zijn ontstaan door een 
samenspel van water, wind en mens door 
de eeuwen heen. Hierdoor is een prachtig 
natuurgebied ontstaan.

Onder andere de grootte maakt dit gebied 
ideaal voor vakantie & recreatie. Het nieuwe 

Nationaal Park kreeg de naam De Maasdui-
nen. Vakantie & Resort Leukermeer en het 
Leukermeer maken onderdeel uit van de 
Maasduinen.

BEZOEKERSCENTRUM
Ongeveer een half uurtje wandelen van ons 
park ligt het Bezoekerscentrum De Maasdui-
nen. Midden in het hart van Nationaal park 
De Maasduinen en aan het prachtige Rein-
dersmeer. Het is een uniek gebouw, letterlijk 
hangend in de oude sluisbak. In het bezoe-
kersgedeelte vindt u uitgebreide informatie 
op interactieve schermen over het gebied en 
het ontstaan van De Maasduinen. Ook kunt u 
verschillende dieren ´aaien en ruiken´.

WANDELEND
Vanuit Vakantie & Resort Leukermeer gaat 
u links het wandelpad op. Dit wandelpad 
houdt u alsmaar links aan, het meer aan uw 
linkerhand houden. Zo komt u vanzelf bij het 
prachtige Reindersmeer en het Bezoekers-
centrum.

WINKELEN
Een terrasje pikken of cultuursnuiven, lekker 
shoppen of mooie gebouwen bezichtigen 
in leuke steden. Het kan allemaal vanaf ons 
Vakantie & Resort! De leukste plekjes hebben 
we voor u op een rij gezet.

OMGEVING

MAASTRICHT De hoofdstad van de provincie 
Limburg. Mooie en gezellige toeristische stad 
aan de Maas. Door de aanleg van de nieuwe 
snelweg bent u hier al in een uur.

NIJMEGEN Slechts een half uurtje rijden van 
het Vakantie & Resort, deze mooie en oude 
universiteitsstad, een van de grote steden van 
Gelderland.

VENLO Eén van de grootste en mooiste 
steden van Limburg, met prachtig stadhuis, 
oude binnenstad en veel winkels. Een half 
uurtje rijden van Vakantie & Resort Leuker-
meer.
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MARKTEN
Ma: Venray. 11.00 - 17.00 uur op het 
Henseniusplein
Di: Gennep. 08.30 - 13.00 uur op het 
Europaplein
Do: Boxmeer. 13.00 - 16.30 uur op het 
Raadhuisplein
Vr: Nieuw Bergen. 08.00 - 12.00 uur in 
het centrum van Mosaïque
Za: Venlo. 08.00 - 15.00 op het 
Mgr. Nolensplein
Za: Gennep. 08.30 - 16.00 uur op de 
Zandstraat

VENRAY Grootste plaats in de directe omge-
ving, met een uitgebreid winkelaanbod en 
een gezellige markt op maandagmiddag. Op 
23 minuten.

DUITSLAND Wist u dat u binnen 5 minuten 
rijden al de grens met Duitsland over bent? 
Ontdek de prachtige cultuur en natuur van 
onze oosterburen met (bedevaart)dorpjes Ke-
velaer, Goch en Xanten. Bezoek Mönchenglad-
bach, Keulen en het Centro in Oberhausen.

HET AARDBEIENLAND
In de omgeving van Vakantie & Resort Leuker-
meer worden veel aardbeien verbouwd. Wilt 
u alles weten over de zomerkoninkjes, dan 
kan Het Aardbeienland in Horst niet worden 
overgeslagen. Ook mag u hier zelf aardbeien 
plukken en kopen.

ZOOPARC OVERLOON
Als een echte ontdekkingsreiziger verken je 
in Zooparc Overloon de gebieden waar chee-
tahs, miereneters, tamanduas, brazzameerkat-
ten en nog veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Zin om te klimmen en klauteren? Wijk 
dan af van de hoofdroute en neem de avon-
turenpaadjes. Maar pas op, want de leeuwen 
liggen op de loer…

TOVERLAND
Het wonderlijkste pretpark van Limburg! Bijna 
helemaal overdekt, dus altijd droge pret. Met 
superstowen en genoeg activiteiten voor de 
hele familie. 

IRRLAND
Meer dan 8.000 vierkante meter aan spel- en 
attractieschuren, een indoor klimpark, spel-
schuren voor de allerkleinsten, maar ook de 
grootste wintertuin in de regio Niederrhein, 
maken IRRLAND tot een “all weather park”

KOOPAVOND
Donderdagavond 
Nijmegen, Roermond en Venlo
Vrijdagavond Nieuw Bergen, Boxmeer, 
Eindhoven, Gennep, Horst en Venray.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alarmnummer:  112
Apotheek:   Apotheek Maasduinen. Keulerstraat 30a, 5854 BZ in Nieuw Bergen.  

Openingstijden ma. t/m vr. van 8.30 – 17.30 uur en za. van 10.00 – 13.00 uur. Tel.: 0485-34 81 00
Artsen:    Huisartsenpraktijk Maasoever. Kasteellaan 17, 5855 AD in Well of Rembrandtplein 6, 5854 EM in  

Nieuw Bergen. Voor afspraken op werkdagen: Tel.: 0485-34 82 82.
   (iedere werkdag tussen 8.15 en 10.15 uur)
Dierenarts:                               Jeroen Boschsstraat 26, 5854 CZ in Nieuw Bergen.
   Tel.: 0485-34 30 00. Alleen op telefonische afspraak
Noodgevallen:                          Buiten de openingstijden van de receptie kunt u in het restaurant terecht.  

Als het restaurant gesloten is kunt u bellen: 0478-50 24 62. Niet voor stroomstoringen.
Politie:                                     Europaplein 5, 6591 AV in Gennep. Tel.: 0900-88 44
Postkantoor:                              Vissers. Kasteellaan 11a, 5855 AD in Well. Tel.: 0478-50 15 64. Openingstijden: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur, 

za. van 8.30 – 16.00 uur.
Tandarts:                                  Kies Mondzorg Bergen.
   Jeroen Boschstraat 10, 5854 CZ Nieuw Bergen. Tel.: 0485-34 13 83.
Taxi:                                         Taxi 27: 06-12 68 08 81. Geerets: 0485-34 13 32. Venrayse Taxi: 06-48 88 27 86 
Ziekenhuis:                               Maasziekenhuis. Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen. Tel.: 0485-84 50 00.





Vakantie & Resort Leukermeer
De Kamp 5
5855 EG Well (Limburg)

Rabobank Venray: NL 54 RABO 0140 0391 47
KvK Venlo: 12013757 BTW nr.: NL0019.10.784. B.01

vakantie@leukermeer.nl
0478-50 24 44
www.leukermeer.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
ALLE INFORMATIE EN 
ONTWIKKELINGEN OP HET PARK?

Download onze app! 

Alle informatie 
bij de hand!

“ R U I M  35 J A A R  H E T  L E U K S T E  VA K A N T I E  &  R E S O R T  VA N  L I M B U R G !”

BEKIJK ONLINE


