FIETSKAARTEN:

Op pad met Vincent. (4,95) Nederlands, Engels, Frans, Duits
Fietsroute langs informatie-zuilen met van Gogh bezienswaardigheden.
Startpunt: Vincentre, Berg 29, Nuenen

Van Gogh fietsroute: (335km) (8,95).
De van Gogh fietsroute volgt het fietsknooppunten-netwerk en is herkenbaar aan de Van
Goghroutebordjes
Een tocht van 335 km. verdeeld in vijf unieke routes.
De route voert u langs vijf gemeenten die een unieke band met Vincent van Gogh hebben.
Passeert Vincentre.

Falk nr. 17 (8.95)
West- en Midden-Brabant met Baronie Breda (zeer geschikt voor de lange afstand routes)
Alle fietspaden in West- en Midden-Brabant
-

Knooppuntennetwerk
LF routes
3 Thematische fietsroutes
Rondje Bergen op Zoom
Boswachterij Dorst Route
Langs heide en velden

Falk nr. 18 (8,99)
Kempenland met de Meijerij (zeer geschikt voor de lange afstand routes)
-

alle fietspaden in de Kempen en de Meijerij
op knooppuntennetwerk en LF-routes
4 thematische fietsroutes
o Romeinen fietsroute
o Ontdek Beekdal de Aa, van molen tot kasteel
o Waterroute op de wielen
o Dubbele grenspaalroute

Falk nr. 19 (8,95)
Noord-Limburg met de Peel en de Maasduinen (zeer geschikt voor de lange afstand routes)
-

Alle fietspaden in Noord-Limburg
Knooppunten netwerk
LF-routes
4 Thematische routes
De Genneper fietsroute
Van bedevaart tot grensroute
Fietsroute de mooie Peel
Volop fietspklezier door weert en Nederweert.

De sterkst fietskaart van de regio Kempen/Peel nr. 15 (10,00)
Geplastificeerde fietsknooppuntenkaart
Compleet netwerk van fietspaden en kleine wegen.
Alle bewegwijzerde fietsknooppunten.
Landelijke wandelroutes, streekwandelingen en webadressen van alle Bed and Breakfast locaties.

De sterkste fietskaart van de regio Midden Brabant nr. 14 (10,00)
Geplastificeerde fietsknooppuntenkaart
Compleet netwerk van fietspaden en kleine wegen.
Alle bewegwijzerde fietsknooppunten.
Landelijke wandelroutes, streekwandelingen en webadressen van alle Bed and Breakfast locaties.

ANWB Provinciegids. (9,95)
Compacte reisgids inclusief grote uitneembare kaart.
12 geselecteerde hoogtepunten in Noord-Brabant.
blz. 37/38 Nuenen, Dorp van de Aardappeleters.

Het Landschap rondom Nuenen (3,50)
Fietsen langs bijzondere landschapselementen.
fietsroute ca. 70 km.

Rondje Eindhoven ( 3,50 )
Bewegwijzerde route.
75 km. door en rond Eindhoven, route oppakken Kosmoslaan Eindhoven.

Rondje Helmond. (2,75)
Bewegwijzerde route langs de mooiste plekjes van de stad.:
45 km. fietsen de route oppakken vanaf Gerwenseweg in Stiphout.

Recreatiekaart de Peel (4,95)
Recreatische kaart met toeritische informatie over de Peel en wijde omgeving

Falk nr. 17 (8,95)
West en Midden Brabant met Baronie van Breda
- Alle fietspaden in West en Midden Brabant
- 3 thematische fietsroutes
Route in en om Tilburg
Natuurlijk fietsen door de Baronie
Trappen en Afstappen rond groen Roosendaal

Falk nr. 19 (8,95)
- Alle fietspaden in Noord Limburg
- 4 thematische fietsroutes
Kastelenroute Panningen
Religie van vervlogen tijden Wanssun
Route Milsbeek 42 km. en Kasteeltuinenroute Arcen

