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EEN DIGITALE REISGIDS 



WELKOM
THUIS

Wij zijn Rob & Laura. Dol op de natuur, het
buitenleven en lekker eten. We gaan graag
op reis en zijn altijd op zoek naar dé
perfecte accommodatie. Zo ontstond het
idee voor onze eigen B&B, waar de
Italiaanse roots van Laura en onze liefde
voor het Heuvelland samenkomen. 

Dalauro is niet zo maar een bed &
breakfast, maar een plek om je thuis te
voelen. Een plek om tot rust te komen. Een
plek om te genieten. Van elkaar en van al
het moois dat het Limburgse Heuvelland te
bieden heeft. Een verblijf bij ons draait om
ontspannen, ontmoeten en genieten.

In deze digitale reisgids hebben wij al onze
favoriete plekken in het Heuvelland
gebundeld zodat jij een onvergetelijke tijd
in Zuid-Limburg hebt. 

Wij kijken uit naar je komst! Tot snel. 

Liefs, 
Rob & Laura
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https://www.dalauro.nl/dalauro/
https://www.dalauro.nl/bed-breakfast/
https://www.dalauro.nl/dalauro/omgeving/


Wandelroutes 
Onze favoriete wandelroutes door
het Limburgse Heuvelland voor jou
op een rijtje.

3

Picknicken
Op deze plekken geniet je van een
romantische picknick en eindeloze
vergezichten. 

5

Activiteiten
Voor ieder wat wils of je nou wilt
ontspannen of lekker actief wilt zijn.
Dit zijn de leukste activiteiten in de
regio.  

8

Culinair
Bourgondisch genieten staat
centraal in Zuid-Limburg. Dit zijn
onze favoriete culinaire adresjes.  

10

Fotohotspots
Maak een foto op een van deze
plekken en neem een stukje
Limburgs geluk mee naar huis.  

13



5X WANDELROUTES
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Route du Vin | 10 KM
Maak kennis met de Limburgse wijnen.
Deze prachtige en educatieve wandelroute
voert je langs vijf Limburgse wijngaarden.
Tijdens de route maak je kennis met de
druivenrassen, het wijnproces en
verschillende wijnsoorten. De route is
gemarkeerd met een druifsymbool langs de
weg. Klik hier voor meer informatie en de
route. 

1.

Kruistocht  | 13 KM
Ga op ontdekkingstocht langs het cultureel-
historisch erfgoed van Zuid-Limburg:
wegkruisen. De wegkruisen zijn
kenmerkend voor het katholieke geloof en
hebben ieder hun eigen unieke verhaal.
Deze route neemt je mee langs het
heuvellandschap en laat je kennismaken met
een stukje Limburgse historie. Lees meer
over wegkruisen en bekijk de route.   

2.

https://www.visitzuidlimburg.nl/eten-drinken/streekproducten/wijn/routes-des-vins/wahlwiller-eys/
https://www.visitzuidlimburg.nl/media/491387/kruistocht-op-wandelschoenen.pdf


Wijlre | 12 KM
Al wandelend langs de Geul passeer je
historische wegkruisen, holle wegen en
verschillende stegelkes, ook wel
draaihekjes, die zo kenmerkend zijn
voor het Limburgse landschap. Vergeet
niet om een ijsje te eten bij Paul's
IJsboerderij in Wijlre. Klik hier voor de
route.  

4.

Eys | 8,5 KM
Deze wandelroute neemt je mee door
het groene Eyserbos, het dal van de
Eyserbeek en het gehucht Cartils.
Perfect wanneer je wilt wandelen in de
buurt van onze B&B. Klik hier voor de
route.  

5.
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Mingersborg | 12 KM
Tijdens deze route geniet je van
prachtige natuur en adembenemende
uitzichten. Je passeert plaatsen zoals
Trintelen, Eyserheide en Mingersborg.
Tip: maak een stop bij Fien Fleur voor
een kop koffie of pluk een bos verse
veldbloemen. Klik hier voor de route. 

3.

https://wandelgidszuidlimburg.com/wp/0047-2/
https://wandelgidszuidlimburg.com/wp/0068-2/
https://wandelgidszuidlimburg.com/wp/1095-2/
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Tussen de wijnranken
Waan je in Toscane en ga picknicken
tussen de wijnranken. Leg je kleedje
neer op het gras voor de wijnranken of
neem plaats op de houten
picknickbanken. Smullen maar! Klik hier
voor de route.   

1.

In het Eyserbos 
Na een korte wandeling door het
Eyserbos kom je bij onze favoriete
picknickplek. Proost met een glas
Limburgse wijn en kijk uit over
wuivende populieren en glooiende
akkers. Klik hier voor de locatie en
vraag ons voor vertrek naar de exacte
route.  

2.

Panoramisch uitzicht
Vanaf de Gulperberg heb je een
panoramisch uitzicht over het groene
Heuvelland. Ga zitten op een van de
houten banken en geniet van eindeloze
vergezichten. Vergeet niet om een
kijkje te nemen bij het Mariamonument.
Klik hier voor de route.  

3.
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5X PICKNICKEN

 

https://goo.gl/maps/KgqFkTNiXg95vsfAA
https://goo.gl/maps/AEcFnGRBbyhMRwAV8
https://goo.gl/maps/WxcCQoxHUankUS146
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Een buitenlands tintje
De Eyserlinde is een historische plek én
een bekend uitkijkpunt tussen de
dorpen Eys en Wittem. Hier geniet je
van een weids uitzicht over het Geuldal
en een rij Italiaanse populieren ook wel
bekend als de Eyser Plantage. Plof met
je goedgevulde picknickmand neer op
de houten banken en waan je  voor
even in Italië. Klik hier voor de route.   

4.

In het veld 

Aan de rand van het plateau van
Ubachsberg vind je het gehucht
Elkenrade. In dit idyllische gehucht vind
je niet alleen typische vakwerkhuizen,
maar ook een uitgestrekt veld waar je
kunt picknicken terwijl je uitkijkt over
het heuvellandschap. Klik hier voor de
locatie.  

5.

https://goo.gl/maps/xUKkKyBJwUbNaX517
https://goo.gl/maps/pARet2dVdJ7mZLD88


5X LEUK OM TE DOEN
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Streekproducten proeven
In Zuid-Limburg vind je ontzettend veel
streekproductenmakers. Een van onze
favoriete plekken om streekproducten te
proeven is de Eyserhalte in Eys. Gelegen
tussen de Zuid-Limburgse heuvels geniet je
hier van een prachtig uitzicht en een pure
smaakbeleving. Plof op het terras voor een
heerlijke lunch en vergeet vooral niet om
een kijkje te nemen in hun
delicatessenwinkel vol regionale producten.
Klik hier voor de route.  

1.

Fietsen door het Heuvelland

Fiets langs culturele hoogtepunten en
nostalgische dorpen terwijl je uitkijkt over de
Limburgse natuur. Huur een van onze
elektrische fietsen en fiets richting
Maastricht. Voor lokale streekproducten
stop je bij Loods81 in Margraten. Vervolgens
bezoek je de Amerikaanse begraafplaats en
voor pure en eerlijke  gerechten ga je naar
Landgoed Heerdeberg in Cadier en Keer. 

2.

https://www.eyserhalte.nl/
https://goo.gl/maps/rYt6JgG3GhDvc76K6
https://loods81.nl/
https://www.heerdeberg.nl/
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Stadswandeling Maastricht 
Monumentale panden, historische kerken,
vintage boetiekjes, prachtige pleinen  en
gezellige terrassen. Tijdens een
stadswandeling door Maastricht passeer je
het allemaal. Voor een etentje tussen
Maastrichtenaren ga je naar het geliefde
Café Sjiek. Limburgse vlaai proef je bij De
Bisschopsmolen en voor een bijzonder
avondje uit ga je dineren bij Onglet.
Download een stadswandeling.  

3.

Toeren in een eendje

De Mergellandroute is niet voor niks een van
de bekendste autoroutes van Nederland.
Deze 110-kilometerslange route neemt je
mee langs alle hoogtepunten van het Zuid-
Limburgse heuvelland. Passeer authentieke
dorpjes, proef lokale streekproducten op een
van de vele terrassen onderweg en geniet op
iedere heuveltop van een ander uitzicht. De
route is gemarkeerd met bruine zeshoekige
Mergellandroute-bordjes Tip: huur ons
eendje en leg de route af in een oldtimer.
Klik hier voor de route. 

4.

Een rit met de Miljoenenlijn 

Altijd al een ritje willen maken met een
stoomtrein? De Miljoenenlijn voert je langs
de mooiste plekjes van Zuid-Limburg. Pak de
trein op het station in Simpelveld en maak
een rit richting Schin op Geul. Vanaf dit
station wandel je terug naar onze bed &
breakfast. Klik hier voor meer informatie
over de Miljoenenlijn. 

5.

https://www.cafesjiek.nl/
https://www.bisschopsmolen.nl/
https://www.onglet.nl/
https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/routes-in-zuid-limburg/detail/stadswandeling-maastricht/60004/
https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4240833/autoroute/autoroute-zuid-limburg-auto-mergellandroute#download
https://www.miljoenenlijn.nl/informatie/
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5X CULINAIR GENIETEN
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Gulpener Brouwlokaal
Een plek die het hart van vele bierliefhebbers
sneller laat kloppen. Het Gulpener
Brouwlokaal in Gulpen bestaat uit een
microbrouwerij, bierwinkel, smaakbibliotheek,
studielab en biergarten met een bijzonder én
duurzaam 25 miles concept. Alle gerechten
die men serveert, worden bereid met
grondstoffen die binnen een straal van 40
kilometer zijn geproduceerd. Dit zorgt voor
pure, smaakvolle en
seizoensgebondengerechten.  Klik hier voor
de route. Hier kun je alvast een kijkje nemen
in de menukaart.  

1.

Brasserie Mijn Streek

Op de vijfde etage van het monumentale
Glaspaleis - gelegen in het centrum van
Heerlen – vind je Brasserie Mijn Streek. Hier
geniet je niet alleen van een waanzinnig
uitzicht over de stad, maar ook van heerlijke,
lokale gerechten. De naam van het restaurant
verwijst naar het rijke mijnverleden van
Heerlen en de streekproducten die worden
verwerkt in de gerechten. Klik hier voor de
route. Bekijk hier alvast de menukaart.  

2.

https://goo.gl/maps/XZfkg2s3RnM6ViWVA
https://www.gulpenerbrouwlokaal.nl/menu-kaarten/
https://goo.gl/maps/Z4tJX6R2pZUS9xKP9
https://www.mijn-streek.nl/menukaart
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Du Nord

Wanneer je restaurant Du Nord, gelegen in
Noorbeek, binnenstapt waan je je voor
even in Frankrijk. Neem plaats onder een
dak van druiven op het knusse terras of
schuif aan in het sfeervolle restaurant.
Geniet van de smaakvolle Franse keuken
vol Limburgse invloeden en ervaar de
smaak van het zuiden. Klik hier voor de
route. Bekijk het lunchmenu of de
dinerkaart. 

3.

Gaar

Bij restaurant Gaar in Rothem staan
speelse gerechten met een puur karakter
centraal. De chef laat zich inspireren door
lokale producten, maar is ook nieuwsgierig
naar de rest van de wereld. Zo proef je
klassieke gerechten met wereldse
invloeden. Daarnaast vind je hier
verrassende vegetarische gerechten op het
menu. Klik hier voor de route. Neem een
kijkje in de menukaart.

4.

De Leuf

Voor een onvergetelijke avond ga je naar
De Leuf in Ubachsberg. Het restaurant is
gevestigd in een monumentale
vakboerderij uit het jaar 1759 en behoort
tot de beste restaurants van Nederland.
Laat je in de watten leggen door het
gastvrije personeel en geniet van verfijnde
gerechten. Klik hier voor de route. Bekijk
hier de verschillende menu's. Vooraf
reserveren. 

5.

https://goo.gl/maps/V17qwoa9ms8yAGQy7
https://dunordnoorbeek.nl/diner/lunch/
https://dunordnoorbeek.nl/diner/
https://goo.gl/maps/z3Bbe7q4eh52hNUz5
https://www.restaurantgaar.nl/menukaart.html
https://goo.gl/maps/mkGCkatPXtPdcvvz6
https://www.deleuf.nl/nl/menus-specials/


5X FOTOHOTSPOTS
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Een stukje Toscane
Een rij Italiaanse populieren vormen
het decor van jouw foto. Welkom in
het Toscane van Limburg. Klik hier voor
de route.

1.

Tussen de druiven
Maak een kiekje tussen de wijnranken
van wijngoed Fromberg of bovenaan
de Fromberg met uitzicht over de
wijngaarden. Klik hier voor de route.

2.

Limburgse heuvels
Maak een foto tussen glooiende akkers
en kronkelende wegen. Klik hier voor
de route.

4.

Panoramisch kiekje
Neem een stukje Limburgs geluk mee
naar huis. Vanuit het Eyserbos maak je
een unieke panorama van het
Limburgse landschap. Klik hier voor de
route.

3.

Historisch landgoed
Een selfie op Landgoed Kasteelhoeve
Cartils mag niet ontbreken tijdens je
verblijf in Zuid-Limburg. Klik hier voor
de route.

5.

https://goo.gl/maps/oMPuH22gS2CpBPkW6
https://goo.gl/maps/vsqyaiP664kr9K676
https://goo.gl/maps/i3XrNnia7SkAKVKx6
https://goo.gl/maps/CMpGSw1ssmbxphQP6
https://goo.gl/maps/CMpGSw1ssmbxphQP6
https://goo.gl/maps/zPKxxd9QZ1wpwK7U7

