	Kasteelpark Pietersheim
		
met 12de eeuwse waterburcht
		

vakantiehuis
pietersheim
lanaken

winnaar vlaamse monumentenprijs 2010

- 12de eeuwse waterburcht met museum over
de geschiedenis van Pietersheim en
bezoekerscentrum i.v.m. Nationaal Park.
Rondleiding met gids mogelijk.
- Pietersheim toegangspoort tot het
Nationaal Park “Hoge Kempen”
(bijna 6000 ha aaneengesloten natuur).
- Café, hotel, restaurant “Kasteel Pietersheim”.

Verblijf voor
INLICHTINGEN & RESERVATIES
Domein Pietersheim

vakantiehuis
Neerharenweg 12 | 3620 Lanaken
Tel. 0032 (0)89/71 21 20
Fax. 0032 (0)89/73 17 73
pietersheim@lanaken.be

www.pietersheim.be

• scholen •
• groepsvakanties •
• bedrijven •
• sportgroepen •
• jeugd- en volwassenverenigingen •
• gezinsgroepen •
…

Vakantiehuis pietersheim
•
•
•
•
•

17 vierpersoonskamers
3 kamers zijn aangepast voor 6 gehandicapten
douche en toilet op elke kamer
2 gezellige polyvalente zalen met zithoek en bar
televisie, DVD en video

Verblijf is moGelijk op basis Van:
• overnachting
• kamer + ontbijt
• half pension
• volpension
Zelfkook:
• degelijke, professionele groot-keuken

Een combinatie van natuur, sport
en adelijk boerderijleven: dat is het
vakantiehuis Pietersheim, gelegen
op het voormalig prinselijk domein
Pietersheim nabij de kinderboerderij
en sportcentrum, aan de rand van
nationaal park “Hoge Kempen”.

Overnacht in het vakantiehuis dat
ruimte biedt aan 68 personen. Op
een boogscheut verwijderd van
Maastricht, Aken en Hasselt is het
vakantiehuis de ideale mogelijkheid
voor een goedkoop en aangenaam
verblijf waar de nodige luxe niet uit
het oog verloren wordt.
halte belbus op loopafstand.

prijZen: www.pietersheim.be/prijZen
Verhuur:
• geluidsinstallatie met CD-speler;
• ﬁetsen;
• mogelijkheid tot huur van tennisveld, atletiekpiste,
voetbalveld en visvijver;
• divers natuureducatief didactisch materiaal zoals
bodem- en waterkisten, veldmateriaal Grensmaas,
muizenkist.
het Vakantiehuis is GeleGen op de kinderboerderij,
altijd leuk Voor een daGje uit. Gratis toeGanG.
• Grote speeltuin met cafetaria.
• Kuieren tussen de vele boerderijdieren
• Huifkartocht met boerenpaard Libelle
(alleen groepen en vooraf reserveren).
• Kaboutertocht.
• Scholen kunnen deelnemen aan diverse boerderij- en
natuuractiviteiten (kaas en boter maken,
kriebelbeestjesles, chips maken…).
kabouterpad in domein pieterheim.

