
ROMEINENWEEK BOCHOLTZ
4 t/m 12 mei 2019

Laat je verbaz
en

• Wandelen in de voetsporen
van de Romeinen 

• Bocholtz zien, zoals u het
nooit eerder zag

• Met ezels wandelen langs
historische plaatsen

• De oudste askist van 
Nederland bewonderen

• Fietsend kennismaken met
het Romeinse leven 

Voor meer info, kijk op www.toeristischsimpelveld.nl
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Wandelen met ezels door de Romeinse vallei

Zaterdag 4 mei, zondag 5 mei, maandag 6 mei en vrijdag 10 mei

Start: 14.00 uur bij Hof Kricheleberg Stevensweg 10, Bocholtz

Kosten: € 7,50 per persoon, inclusief wandelboekje.

Begeleide ezelwandeling met Romeinse boterham door de 

Romeinse vallei

Woensdag 8 mei en zaterdag 11 mei

Start: 13.00 uur bij Romeins Museum (vm. Bibliotheek) 

Wilhelminastraat 17, Bocholtz.

Kosten: € 15 per persoon.

Praktische informatie wandelingen

Aanmelden: bij Marielle Colen via mail: mejcolen@gmail.com of 

tel. 06 - 496 88 898

- Graag tenminste tot 24 uur van te voren.

- Minimaal 8 deelnemers per wandeling.

- Lengte wandeling ca. 4 km - duur ongeveer 1 - 1½ uur. 

- Geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

NB: Bij regen gaan de wandelingen niet door!

ROMEINENWEEK BOCHOLTZ 
4 t/m 12 mei 2019

Romeinse arrangementen 

Voor meer info, kijk op www.toeristischsimpelveld.nl

Laat je verbaz
en

Zondag 12 mei - 13 -17 uur

Romeinse Route d"Amuse per

fiets langs 4 hotspots in 

Voerendaal en Simpelveld.

Onderweg geniet u van 

Romeinse hapjes, een wijn-

proeverij en Romeinse verha-

len: € 13,50 p.p

Praktische informatie

Aanmelden: via Tickli (ticket-

shop van  VVV Zuid-Limburg),

www.tickli.nl  (t/m 11 mei).

Startpunten/locaties: volgen

na reservering. Lengte: 27 km 

Wandelen met ezels door de Romeinse vallei,
incl. wandelboekje: € 7,50 p.p. 
Begeleide ezelwandeling met Romeinse boterham door 

de Romeinse vallei: € 15 p.p.
Fietsen door het Romeins landschap van Zuid-Limburg
met Romeinse hapjes, wijn proeven en uitleg over de
‘Dame van Voerendaal’ en de ‘Dame van Simpelveld’: �
€ 13,50 p.p.
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