“De Paep van Meinecom III”, uw ideale boot voor een uitstap, feest,
netwerkmoment of seminarie

‘De Paep van Meinecom III’ is uw ideale boot voor een uitstap in groep of als individu in het
gebied Maaseik-Kinrooi-Thorn-Maasbracht en de aangrenzende meren. Andere trajecten zijn
mogelijk. Hij is goed uitgerust voor groepen vanaf 25 personen, met salon en bar. Er zijn 120
overdekte zitplaatsen voorzien.
In het voor- en najaar zijn er zondagse brunchen.
Voor schooluitstappen wordt extra korting gegeven.
Tijdens de zomermaanden vaart ‘De Paep van Meinecom III’ klokvast op woensdag, zaterdag,
zon- en feestdagen naar Thorn en Stevensweert.
Voor wie iets te vieren heeft kan de boot worden afgehuurd per uur. Er is een uitgebreid
cateringaanbod dat op bestelling kan genomen worden. Ideaal voor huwelijksfeesten, jubilea, enz.

Ook voor bedrijven biedt de boot diverse mogelijkheden: netwerkmoment, seminarie,
persconferentie,…

Maaseik, kunststad
Maaseik, kunststad van het Maasland, bruist van de gezelligheid. Geniet
er onder meer van haar marktplein, de permanente tentoonstelling over
de schilders Jan en Hubert Van Eyck, het Museactron en de geleide
stadswandelingen

Kinrooi, opwindend rustig
Kinrooi is een landelijke gemeente en valt bij toeristen in de smaak als fiets-,
wandel, molen- en watersportgemeente. Er is een uitgebreid bewegwijzerd
wandel- en fietsroutenetwerk, een veerverbinding met Stevensweert en uiteraard
de jachthaven en verblijfpark De Spaanjerd. In 2011 kreeg ze de titel
“Aspergegemeente”, in 2012 werd ze verkozen tot Culinair Ambassadeur van
Vlaanderen Lekker Land.

Thorn, het witte stadje
Thorn is een klein stadje waar de huizen witgeverfd zijn. Door de rust
werd Thorn gauw geliefd door kunstenaars. Een aldaar gevestigd
klooster groeide uit tot een wereldlijk stift (een klooster voor adellijke
dames) en een vorstendom.

Stevensweert, oude vestingstad
Stevensweert ligt op een eiland dat door twee armen van de maas
gevormd wordt. Het werd tijdens de tachtigjarige oorlog door de
Spanjaarden tot vestingstad omgebouwd. Stevensweert heeft een
prachtig dorpsplein.

Gastvrij genieten van het Bourgondische Maasland
Bij Marec kan men genieten van de typische Belgisch-Limburgse gastvrijheid. De crew is
permanent stand-by en men kan er altijd een beroep op doen.
Bij het VVV-kantoor of de Toeristische Dienst kan men
terecht voor alle informatie over de streek. En die
streek heeft heel wat te bieden: een uitgebreid
wandelpaden- en fietsroutenetwerk, vele terrasjes,
restaurants voor een snelle hap of culinair hoogstaand
genot.
Shoppen kan men naar hartelust in de typische
winkelstraten of in de outlet centra. Of geniet men
liever van de wekelijkse markt?
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