Activiteiten want ook ouders/begeleiders hebben vakantie
Voor een nog breder aanbod van activiteiten raden we u aan om ook eens een kijkje te
nemen bij de andere activiteitengroepen op onze website www.dedielis.be
Mobiele pizza-oven
Geniet van overheerlijke verse pizza’s gebakken in een
authentiek houtgestookte oven op het terras van ons
vakantieverblijf.
Kinderen die wensen mogen hun pizza zelf bereiden.
Informatie: Pizza D’Oro (contact via facebook)

Eindeloos wandelen in de kempische bossen
Op minder dan 20 minuten wandelen van het
vakantieverblijf bent u in de uitgestrekte bossen van
Hamont-Achel. Daarnaast ligt ‘Bosland’, het grootste bos
van Vlaanderen, op 15 minuten rijden.
Informatie: www.bosland.be
Wellness in de sauna of een stoombad
Zwembad Dommelslag heeft een uitgebreide luxe wellness
met alle faciliteiten om lekker te genieten. Heerlijk
relaxen terwijl de kinderen ploeteren en glijden in het
zwembad.
Informatie: www.sr-dommelslag.be
Genieten van een Achelse trappist
Op de binnenkoer van de Achelse Kluis kan je op het grote
terras genieten van een heerlijke blonde of donkere Trappist
Achel. Proost!
Informatie: www.achelsekluis.org
Limburg fietsparadijs
Met haar kilometerslange fietspaden en fietsknooppunten kan
je eindeloos fietsen doorheen de provincie Limburg. En voor
wie het wat ruwer mag zijn, zijn er voldoende uitgestippelde
mountainbikeroutes doorheen de bossen. Knoop- of
vertrekpunten zijn te vinden in de buurt van De Dielis.
Informatie: www.visitlimburg.be

Openluchtmuseum Bokrijk
In het uitgestrekte park kan je zien en ervaren hoe
onze (over)grootouders geleefd hebben. En wie op
zoek is naar de periode van de flower power kan de
sixties herbeleven in al zijn facetten.
Informatie: www.bokrijk.be
Domein De Bever en omgeving
Wandelen doorheen de bossen, langsheen de
uitgestrekte vijver en over het belevingspad. Op zoek
gaan naar de beverburchten in de omliggende sloten en
beken. Of genieten van een uitzicht bovenop de
uitkijktoren naast taverne De Bever.
Informatie: www.domeindebever.be
Oude volkssport Krulbollen
Daag elkaar uit voor een wedstrijdje krulbollen.
Krulbollen is een variant van petanque en wordt
gespeeld met dikke, platte schijven. Het speelterrein is
overdekt met een sheltertent en de prijs is slecht
5€/pp, inclusief 2 consumpties.
Informatie: joscorstjens@skynet.be of 011/64.06.48

