Culinaire fietsroute (36 km)
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Taste & Go
Knooppunt van de Smaak

Start- en eindpunt
Jachthut Op den Hamer aan de Twistedenerweg 2 te Wellerlooi. Aan het einde van de
route komt u weer terug bij de parkeerplaats
van de Jachthut. Hier kunt u gratis parkeren.
Laat u verassen door de prachtige omgeving
van Wellerooi. Landgoed de Hamert, het
tuindorp Wellerlooi en het Nationaal Park de
Maasduinen zorgen samen met de lokale
smaakmakers voor een heerlijke en mooie
fietstocht. Deze route maakt onderdeel uit
van het Smaakparel-fietssnoer dat van Mook
tot aan Wellerlooi leidt. Ze kunnen op
zichzelf en als meerdaagse tocht gefietst
worden. Er zijn voldoende verblijfsaccommodaties aanwezig waar u kunt overnachten en
de fiets kan opladen.

Zelfpluk kruidentuin
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Jachthut op den Hamer
Wildpannenkoeken eten

Dineren en logeren aan de Maas
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uit in de top van limburg

Route
Vanaf de Jachthut volgt u de knooppunten 74, 73, 64, 65,
29, 79, 31, 80, 67, 66, 71 en 74.

Bezienswaardigheden
Onderweg komt u langs een aantal Smaakparels; mooie
regionale bedrijven waar heerlijke activiteiten rondom
eten worden georganiseerd:
• Na een aantal kilometers zin in een kopje thee?
Pluk hiervoor dan uw eigen kruiden bij de zelfpluk
kruidentuin HEWE (knp 73-64).
• Heeft u lekkere trek gekregen van het fietsen?
Stap dan af bij Taste & Go (knp 71-62), de fiets
drive-inn met streekproducten.
• Of bij Bosbrasserie in de Sluis (knp 80-67).
• Sluit uw bijzondere fietstocht af met een wild pannenkoek bij Jachthut op den Hamer.
• Als u langer in de streek blijft, dineer en logeer aan
de Maas bij Hostellerie de Hamert.

Openingstijden
Voor de openingstijden van de Smaakparels
kunt u kijken op de (mobiele) website
www.smaakparels.nl.

Contactgegevens routebeheerder
Stichting Top van Limburg bereikbaar via
info@smaakparels.nl

www.smaakparels.nl

