
EBIKE TOURS



E-bike de landelijke paden van Limburg

Wij organiseren geweldige tochten met een elektrische fiets over de 
landelijke paden door het unieke landschap van Zuid-Limburg.



De elektrische fiets 
Mensen van alle leeftijden kunnen genieten van een e-bike met 
weinig beperkingen.

De voordelen van onze gemodificeerde elektrische 
mountainbikes zijn dat u van veel verschillende terreinen kunt 
genieten; van vlakke wegen tot hobbelige weggetjes. Onze 
e-bikes zijn aan het werk.

Het rijden op elektrische ondersteunde fietsen betekent niet 
dat je geen enkel werk zult doen! Je krijgt een training. De 
energieboost van de batterijen helpt u om te komen waar u wilt 
op uw voorwaarden. Hierdoor kunt u comfortabel langer reizen 
en meer van de wereld zien.

Degenen die onze fietsen hebben gereden zijn verslaafd. Het is 
bevrijdend, het is avontuurlijk, het is comfortabel en vooral, je 
hebt de controle.



Kleine groepen van 4 tot 8 personen:
Speciaal voor langere fietstochten aangepaste 
elektrische mountainbikes. 

Grotere groepen vanaf 9 personen:
City e-bikes met bredere banden.

We organiseren tochten voor twee 
verschillende groepen:



E-BIKES met power
We gebruiken speciaal aangepaste elektrische mountainbikes 
(e-MTB’s) die perfect zijn voor tochten op verharde wegen en tevens 
geschikt zijn voor de meer avontuurlijke paden.

Kleine
groepen 

van 
8



Grote 52 mm banden 
die moeiteloos over elk 
terrein hun weg vinden.

Comfortabel stuur voor een 
relaxtere rechte zithouding.

Comfortabele gelzadels.

Bagagedrager met 
Ortlieb fietstassen.

Allernieuwste Bosch accu’s; Perfect 
voor lange afstanden.

Krachtige 250 Watt motor om 
elke helling aan te kunnen.

Onze 
e-bikes

11 versnellingen



DAG TOCHT WEEKEND TOCHT 5 DAGEN TOCHT
Ervaar het fietsen op een e-bike 
tijdens onze dagtocht door het 
Limburgse landschap. 

• Gebruik E-bikes inbegrepen 

• Deskundige en vriendelijke gids 

• Lunch niet inbegrepen

Ga een weekendje mee op een 
meerdaagse tour met onze lokale 
gids. 

• Gebruik E-bikes inbegrepen 

• Deskundige en vriendelijke gids 

• Maaltijden/hotel op aanvraag 

• 2 daagse tocht

Ervaar onze volledige aanbod met 
onze vijfdaagse tour om Limburg. 

• Gebruik E-bikes inbegrepen 

• Deskundige en vriendelijke gids 

• Ontbijt, snacks, tweegangenlunch en 
hotelovernachtingen inbegrepen 

• 5 daagse tocht met 4 overnachtingen

Onze e-bike tochten



Groepstochten

Grote 
 groepen 
van 9 tot 

25

Voor groepen vanaf 9 personen bieden wij comfortabele en 
betrouwbare elektrische toerfietsen die geschikt zijn voor alle soorten 



Gasten rijden op elektrische L1 Trek-fietsen -
deze e-bikes hebben bredere banden en fietsen 
beter dan stadsfietsen over ongelijke paden.

Degenen die extra comfort en meer fiets-
vermogen willen, kunnen tegen een vergoeding 
gebruik maken van onze eigen aangepaste 
e-bikes.

TREK L1 E-BIKE

42 mm brede banden voor zowel verharde 
als onverharde wegen en paden.

Comfortabel stuur

Bagagedrager

7 versnellingen



Het zuiden van Limburg





Het zuiden van Limburg

Oude kastelen, gehuchten en boerderijen liggen verspreid over 
dit prachtige landschap. 

In het hart hiervan ligt de oude middeleeuwse hoofdstad; 
Maastricht, de oudste stad van Nederland.

Ook bekend als fietsparadijs dankzij zijn gevarieerde 
landschappen, glooiende heuvels en off-road paden. Daarbij 
bevindt zich in Zuid-Limburg het drielandenpunt van Nederland, 
Duitsland en België, zowel Nederlands als Franstalig, wat leidt 
tot een interessante mix van unieke geschiedenis, cultuur en 
keuken.

De lokale bevolking geniet het plattelandsleven in een land dat 
schilderachtig, charmant en vol verrassingen is. 

Perfect voor een vakantie vol nieuwe ontdekkingen.



Een plaats met geschiedenis



Een plaats met natuur



Een plaats met smaak



De oudste stad van Nederland - Maastricht





Maastricht - het hart van drie grenzen
Mosa Ebike Tours heeft als uitvalsbasis Maastricht, de 
hoofdstad en grootste stad van de provincie Limburg 
(100.000 inwoners). Maastricht ligt aan de Maas en 
grenst aan de Belgische (Waalse en Vlaamse) grens.

Maastricht heeft meer dan 1600 landelijk aangewezen 
erfgoedgebouwen, het op één na hoogste aantal in 
Nederland. 
 
De stad heeft een grotendeels autovrij stedelijk centrum 
met geplaveide straten en een overvloed aan cultureel 
aanbod, waaronder musea en galerijen.

HOTEL

De stad heeft meer dan 400 cafés, restaurants en het 
hele jaar door talloze festivals.

Met zijn universiteit en hogescholen draagt de 
internationale studentenpopulatie bij aan een 
levendige stedelijke scène.

Het is de perfecte uitvalsbasis voor fietstochten in de 
hele regio Limburg.



Maastricht Stads Tour
Deze stad en culturele dagtocht omvat 
routes door het stedelijke centrum, 
langs grachten, over bijzondere paden 
en bezienswaardigheden in en rondom 
Maastricht.

De tocht neemt je mee langs de Maas 
en door de wijken met de focus op 
architecturele, historische, culturele en 
natuurthema’s.
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De Jekervallei tocht
de St. Pietersberg ten zuiden van Maastricht 
en door een aantal prachtige open 
beukenbossen, waarna we vervolgens 
afdalen  naar de Belgische riviersluizen. 
We rijden op en neer over de heuvelruggen 
en passeren daarbij het toevluchtsoord 
van een excentrieke kunstenaar en WO II-
vestingmuren van Fort Eben Emael. 

Voor de lunch stoppen we bij een charmant 
Château voor een heerlijke maaltijd waarbij 
we kunnen genieten van het panoramisch 
uitzicht over de vallei van de Jeker rivier. We 
rijden langs de bunker van het hoofdkwartier 
van de NAVO, die meer dan 50 jaar 
landstrijdkrachten tegen een invasie door de 
Sovjet-strijdkrachten coördineerde.  
 
Verder rijden we langs de oudste 
Nederlandse wijngaarden terug naar 
Maastricht.
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De Mergelvallei Tour
Deze tocht is een mooie excursie door de 
steile en diepe dalen van Zuid-Limburg. We 
reizen naar het Nederlandse hoogland, ook 
wel liefkozend “Klein Zwitserland” genoemd, 
en fietsen door weiden en bossen, langs 
oude fruitboomgaarden en betoverende 
eeuwenoude landelijke boerderijen met 
overal verbluffende uitzichten op het 
heuvellandschap.

Onze lunchstop is een gezellig boscafé 
waarvan het terras werd uitgeroepen tot 
het “beste terras in Limburg”. Hier genieten 
we van onze maaltijd tussen de loslopende 
kippen en pauwen en kan er gekozen 
worden uit de meer dan 50 verschillende 
soorten regionaal gebrouwen bieren.
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De Voervallei Tour
Tijdens deze tocht fietsen we naar de 
uiterste zuidpunt van Nederland en over 
de grens naar België . Hier zigzaggen we 
tussen het Nederlandstalige Vlaanderen en 
het Franstalige Wallonië.

We steken de Maas over met een fietsveer 
en vervolgens fietsen we door velden 
en beschermde bossen. We worden 
getrakteerd op geweldige uitzichten en 
schilderachtige valleien.

Onze lunchbestemming is een 
betoverende plek bij een oude forelkwekerij 
gespecialiseerd in verse vis, lokale kaas en 
bier!
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De Geulvallei Tour
Deze tocht gaat ten noordoosten 
van Maastricht langs middeleeuwse 
kalksteengroeven, oude kastelen en 
kloosters die al honderden jaren door 
kluizenaars worden bewoond. 

Op deze hooggelegen plateaus met open 
velden, afgewisseld met dichte bossen, 
passeren we boerderijen en genieten we van 
fantastische uitzichten. Ook brengen we een 
bezoek aan een mooi oud kasteeldomein. 

Nadat we de top van de Cauberg hebben 
bereikt, dalen we af naar het schilderachtige 
stroomgebied van de Geul en fietsen we 
terug naar Maastricht.
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Slapen in een 
middeleeuwse stad

Slapen op
het platteland

OVERNACHTING



De Meschermolen is een prachtige 17e-eeuwse boerderij aan de Voer-rivier met veel charme. 
Gasten kunnen buiten overnachten in luxe tipi tenten tussen de boerderijdieren of verblijven in de 
oude molen.

MeschermolenZ     Z
    Z



de Hofnar

De Hofnar is een B&B tegenover de Sint Servaas-kerk op het mooiste plein van Maastricht.  
De perfecte locatie voor avond activiteiten met een breed scala aan restaurants en bars.

Z     Z
    Z



Annelies’Place to B&B

Annelies’ Place B&B is een prachtig herenhuis met luxueuze kamers en een prachtige tuin in een 
chique wijk. Het is een korte wandeling van het stadscentrum en er zijn verschillende heerlijke 
restaurants in de buurt.

Z     Z
    Z



Haas op het Vrijthof

Hotel Haas aan het Vrijthof is een prachtig historisch hotel in een omgebouwd herenhuis in het 
hartje van de stad, het Vrijthof. Het hotel biedt een verscheidenheid aan prachtige kamers, van 
standaard tot suites.

Z     Z
    Z



Crowne Plaza Hotel

Dit klassieke 4-sterrenhotel is perfect gelegen aan de Maas en in het stadscentrum.
Een zeer comfortabele en gastvrije plek op een geweldige locatie om de stad Maastricht te 
verkennen.

Z     Z
    Z



Prijzen 
overnachting

1
Meschermolen

De Hofnar

Annelies’ Place B&B

Haas op het Vrijthof

32 euro per persoon, ontbijt inbegrepen

30-45 euro per persoon, ontbijt inbegrepen

60 euro per persoon, ontbijt inbegrepen

70 euro per persoon, ontbijt inbegrepen
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Crowne Plaza Hotel
60 euro per persoon, ontbijt inbegrepen

3

4
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Contact
+31 (0)6 286 212 85

info@mosaebiketours.nl
www.mosaebiketours.nl

Volg ons op  
social media

Treinverbindingen
 
Maastricht        Luik         Brussel      Parijs
Maastricht        Aken      Keulen
Maastricht        Eindhoven       Amsterdam

Luchthavens 

Maastricht       MST    15 km
Luik         LGG    40 km
Eindhoven       EIN     85 km
Düsseldorf       DUS    100 km 
Keulen/Bonn       CGN    110 km
Antwerpen/Deurne     ANR    120 km
Brussel/Zaventem     BRU    120 km
Charleroi/Brussel Zuid    CRL     130 km
Amsterdam       AMS    220 km
 
Voor de beste vliegtarieven:      www.momondo.com 
Voor meer info over Nederlandse treinverbindingen:  www.9292.nl 
Voor meer info over Duitse treinverbindingen:   www.bahn.com 
Voor meer info over treinverbindingen in België:  www.belgiantrain.be 
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+31 (0)6 286 212 85

info@mosaebiketours.nl
www.mosaebiketours.nl

Volg ons op  
social media

https://www.facebook.com/mosaebiketours
https://nl.pinterest.com/mosaebiketours/
https://www.instagram.com/mosaebiketours/
https://www.linkedin.com/in/andrea-almering-a0ab05177
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g188575-d15865796-Reviews-Mosa_Ebike_Tours-Maastricht_Limburg_Province.html
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