Promotie Horst aan de Maas
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
Je raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de gemeente.
Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?
Jij antwoordt:
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Aardbeienland voor kids, voor de jeugd van 15-30 weet ik het niet en daarboven een van de
streekmusea em het is prachtig fietsen en wandelen in onze gemeente
Afhankelijk wat hij/zij vraagt
ALS JE MET KLEINE KINDEREN KOMT RAAD IK AARDBEIENLAND AAN
Boerderij de veldweide
Bossen
Centrum van Horst en via de vvv verder.
Dat is afhankelijk van de doelgroep
Dat ligt aan de interesse van de toerist, voorbeelden: toverland/schatberg,
natuurgebieden/knopenlopen/groengroeplandschapsroute. Kerken als die open zijn. De vele
kruisen en kapellen.
De bossen, neem een mooie wandelroute
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De dames aan de balie (receptie) gemeentehuis. Die weten meer dan het VVV-Kantoor in Horst
De Gortmeule
De Grote Kerk of het Odapark in Venray
De Kasteelse bossen voor een mooie wandeling en daarna lekker lunchen of eten. Verder
beveel ik musea aan, zoals de Locht in Melderslo, het kantmuseum in Horst.
De kerk
De lambertuskerk/ het kopermuseum
De Maas, Clevers, fietsroutes, rozen
De nieuwe maasarm
De Peel tussen America en Griendsveen, diverse lekkere plekjes langs de Maas
De peel, het ham, of museum de Locht
De schadijker bosssn
Diverse horeca
Dorpjes van horst om te wandelen
Er is veel te vertellen over in en rondom broekhuizen over alle recreatie mogelijkheden
Er is veel tr zien. eerst vragen wat ze mooi vinden
Fiets een van de routes en geniet
Gemeentehuis
Griendsveense kanalen.
Griensveen wandelen fietsen en lekker eten
Grubbenvorst langs de maas, Griendtsveen langs de kanalen, Centerparcs om te overnachten
Het buitengebied
Het cafe
Het Ham, De schaak, De molen in Lottum/Meterik enz.
Het hele dorp bekijken, dan vind je genoeg leuke dingen
Het Peelmuseum
Het Wilhelminaplein, van daaruit krijg je genoeg tips!
Het winkelcentrum
Interesse van de gast
Kantfabriek/kasteelruine en bos, ligt ook aan wat toerist wil, natuur of museum of shoppen
Kantklos museum of kopermuseum, oudheidskamer
Kasteeltje in Meerlo
Kerk
Kerken in Horst en Sevenum
Klein lourdes tienray k
Klein Lourdes Tienray, te veel om allemaal op te noemen
Knopenlopen
Koeien kijken in America.
Koperslagersmuseum
Lekker wanden, mooie fietstocht
Licht aan de persoon , een ouder stel stuur je ergens anders heen dan jongeren.
Lig aan de interesse van pers. of gezin is veel mogelijk
Ligt aan de doelgroep. Om zo maar 3 dingen te noemen. Streekmuseum de Locht, Toverland en
fietsen in de omgeving.
Ligt aan de interesse en leeftijd van de toerist
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Ligt een beetje aan de leeftijd.. Toverland, Aardbeienland, Wandelen Schuitwater/Theetuin,
Sevenum / Veldweide, Lunchen,Beej Moorren, Lo Sole, Sevenweag, Biertjes drinken bij
Cambrinus
Ligt er aan waar de toerist van houdt en hoe oud hij of zij is. Meeste toeristen zijn ouder. Dus
bijv: In Lottum: Rozenhof en fietsroutes, in Melderslo: De Locht.
Mariapeel
Mariapeel / molen
Met kinderen naar Toverland
Met kinderen naar Toverland of de schatberg wandelen in bosgebieden a.d.h knooppunten, de
locht, kantmuseum, aardbeienland
Mgr.Schravenkapel in Broekhuizenvorst
Molen in meterik
Molen lottum
Museums - meerdere malen genoemd
Natuurgebied rondom griendtsveen
Neutraal
Onze geweldige bossen
Oorlogsmonument
Oud gemeentehuis-vvv
Oudheidkamer
Oudheidkamer, kerk,
Park de peelbergen
Roeffentuintje en als ik weet waar wat te doen is verwijs ik ze daar naar toe
Rozendorp Lottum of ene van de vele mooie natuurgebieden.
Rozentuinen
Schaak
Theehuis Broekhuizen of wandelgebieden
Ut ham en de locht
Via pieterpad Swolgen naar Broekhuizerbroek
Volg een wandelroute, dan kom je naast mooie plekken
VVV-kantoor, er is zoveel te zien in onze gemeente afhankelijk van jouw interesse.
Wandelen in de KB, ruïne
Wandelen in het Ham
Wandelgemeente Sevenum/ Toverland
Wandeling Broekhuizer broek
Wandeling in omgeving
Zwembad, bowlen in de Riet, wandelen in de bossen, fietsen etc.etc.
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