Ontdek. Beleef. Geniet!

Ontdek. Beleef. Geniet!
Ontdek alle troeven van deze prachtige locatie dicht bij huis.
Beleef een onvergetelijk avontuur met je (klein)kinderen.
Geniet met z’n allen van de rust en de natuur!

Welkom

op vakantiepark Molenheide
Park Molenheide staat bekend als één van de kindvriendelijkste vakantieparken van België.
De vrijstaande woningen liggen op ruime percelen in het hart van de natuur.
Het park beschikt over maar liefst 20.000 m2 indoor speelplezier.
Zoek je rust en ontspanning? Dan ben je hier op de juiste plek.
Oh ja, voordat we het vergeten, Park Molenheide draait voor 100% op groene energie!

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2
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Biogas
installatie
voor groene
energie

20.000 m2 indoor fun

>
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• Aquapolis
• Kids Valley
• De Mijn
• en nog veel meer

Wild- en
wandelpark
bungalowpark

Wist je dat...

Molenheide zich bevindt
in een groengebied
van 160 ha?

Een uniek vakantiegevoel
Een zwembadencomplex (Aquapolis) met 4 spectaculaire glijbanen – een binnenspeeltuin (Kids Valley)
met tal van verrassingen – een waanzinnige minigolfbaan (De Mijn) en nog tal van andere sport- en
ontspanningsfaciliteiten. Daarnaast zijn er diverse drank- en eetgelegenheden waar je terecht kan
voor een snelle hap of een uitgebreid diner.
Verblijven doe je in budgetvriendelijke, zeer comfortabele of luxueuze bungalows.
Naast een gezonde natuurwandeling in het aanpalende wild- en wandelpark kan je ontdekkende
fietstochten doen op het alom bekende fietsroutenetwerk.
Voldoende redenen dus om een vakantie te boeken!
Boek je verblijf online op www.molenheide.be of bel naar het nummer +32 (0) 11 52 10 44.
Een mailtje naar info@molenheide.be kan ook.

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Méér dan 350 bungalows

Wist je dat...

Molenheide het meest
volledige bungalowpark
van België is?

Aquapolis met 4 baden en 4 glijbanen

Indoor minigolfen tussen
de dino’s in een vervallen mijn
De grootste
binnenspeeltuin
van de Benelux

Beleef onvergetelijke
momenten in Kids Valley

In dit mega indoor speelparadijs kan je heerlijk klimmen, klauteren, glijden en springen in een
wonderlijke droomwereld van kleurrijke speeltoestellen, klimtorens, glijbanen, zandbak en een
gunhouse met schuimballen. Verder zijn er een bioscoop, hoogte parcours, bowling, go-carts,
interactieve spellen en nog veel meer.
Kinderen tot 12 jaar beleven hier eindeloos veel speelplezier!
Voor een hapje en een drankje kan je terecht in selfservice Tom’s Herberg.
Voor de verblijfsgasten is de toegang tijdens hun verblijf inbegrepen!
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ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
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Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...

de mega in- en outdoor
kinderwereld 7500 m2
groot is?

Beleef waterplezier in Aquapolis
De allerkleinsten kunnen gewennen aan het water in het kabouterbad met speeltoestellen
en blussende kabouters.
Voor de oudere kinderen zijn er 4 spectaculaire glijbanen en een subtropisch zwembad.
De ouders en grootouders kunnen de ‘gezonde’ baantjes afleggen in het 25-meterbad.
In dit prachtig overdekte zwemparadijs is er geen leeftijdsbeperking.
Vergeet dus zeker je zwemkledij niet!
In Moly’s Bar kan je terecht voor een versnapering met een drankje.
Voor de verblijfsgasten is de toegang tijdens hun verblijf inbegrepen!

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...

de groene glijbaan
supersonisch
snel is?

Beleef een unieke indoorgolf in Europa!
Een werkelijk unieke, tot ieders verbeelding sprekende indoor minigolf.
Ontdek samen met mijnwerker Carlo ‘De Mijn’. Via mijnschachten, een roestige
sorteermachine en een door instorting gehavende elektriciteitskamer kom je terecht
op in totaal 18 banen die bezaaid zijn met pikhouwelen en andere objecten.
• drilboren doen banen trillen
• een machinekamer in volle bedrijvigheid
• breng dynamiet tot ontploffing
• gravende tunnelmachines
• diamant- en goudmijn
Een topattractie op wereldniveau!

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...

De Mijn de grootste
indoor minigolf van
Europa is?

Ontdek de prachtige omgeving
Limburg is hét fietsparadijs en biedt je 2.000 km hoofdzakelijk autovrije fietspaden.
Genoeg voor dagenlang fietsplezier door afwisselende landschappen.
Wandelen doe je in het nabijgelegen Nationaal Park Hoge Kempen.
220 km wandelplezier over 51 lusvormige wandelingen, allen bewegwijzerd.
Of liever :
• Een stadsbezoek aan Hasselt (de stad van de smaak)
• Cultuur opsnuiven in Tongeren (de oudste stad van België)
• Shoppen in Maasmechelen Village (outlet center)
• Sterrenkijken in het Europlanetarium in Genk
• Kasteelbrouwerij Ter Dolen bezoeken op slechts 2 km van het park

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Kasteelbrouwerij Ter Dolen, vlakbij Molenheide

Maasmechelen Village, outlet-winkelcentrum

Wist je dat je...

Antiekmarkt in Tongeren

vlakbij dwars door het
water kan fietsen?

Bokrijk

De Sahara in Lommel
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Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
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Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat je...

in Limburg de meest
gevarieerde natuur
van België vindt?

Beleef de sportieVe omgeving
Naast de vele mogelijkheden op het park zelf, zijn er op nauwelijks enkele
kilometers ook heel wat sportieve uitdagingen.
• indoor skipiste Snow Valley in Peer (8km)
• outdoor karting in Genk (15km)
• avondfietsen en BMX parcours op circuit Zolder-Terlaemen (18km)
• railbike in Bilzen (35km)

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...
je op het circuit van
Zolder kan gaan
fietsen?

BMX-parcours van Terlaemen, Zolder

Ontdek

de kindvriendelijke streek
Op nauwelijks enkele kilometers van je vakantiebestemming zijn er tal
van kindvriendelijke en natuurlijke uitdagingen. Zo zijn er onder meer:

• Petanquebanen (op het park)
• Blotevoetenpad in Zutendaal
• Kinderboerderij van Kiewit
• Blueberry Fields zelfpluk van blauwe bessen (Beringen)
• Lavendel Limburg, een stukje Provence in Stokrooie (Hasselt)
• Plopsaland (Hasselt)
• C-mine expeditie, interactieve steenkoolmijn met virtual reality (Genk)
• Domein Bovy (Heusden-Zolder)
• Todi, indoor snorkel- en duikcentrum (Beringen)

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...

Limburg beschikt over
2000 km bewegwijzerde
fietsroutes?
Blotevoetenpad,
Zutendaal

Geniet van een heerlijke maaltijd
Zin in een snelle hap of lekker à-la-carte uit gaan eten?
Alles is mogelijk in onze eetgelegenheden. De menukaart bestaat uit diverse pasta-, vis- en vleesgerechten.
Voor de kleinsten onder ons hebben we natuurlijk aangepaste kindergerechten.
Eet je liever in je bungalow? Haal dan je gerechten af bij onze traiteur ’t Pleintje.
Bestel zeker eens een gerecht met heidegras!

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.
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voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...

heidegras exclusief
verkrijgbaar is op
Molenheide?

Ontdek

het groene karakter
Bij de buur van Park Molenheide, boer Lavrijsen, wordt allerlei organisch afval verzameld.
Uit dit versneden afval komen dan biogassen vrij die opgeslagen worden in reuzeballons.
Deze gassen drijven motoren aan die elektriciteit produceren voor Park Molenheide.
Via ondergrondse leidingen warmt het koelwater van de motoren het zwemwater op
én verwarmt het de overdekte centrumgebouwen van Park Molenheide.
Restafval wordt herbruikt als meststof voor de landbouw.
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Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
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Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...
Molenheide 100%
CO2 neutraal is?
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Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...
alle bungalows vrij
staan op een ruim
perceel?

De luxe-bungalow Omega in het groen aan het water.

Bungalows

van budgetvriendelijk tot zeer luxueus
De vrijstaande bungalows zijn zo ingeplant dat de bestaande natuur zoveel mogelijk gerespecteerd blijft.
Ze staan op ruime percelen en worden veilig elektrisch verwarmd. Er is een ruim aanbod in verschillende typen en grootten:
Villa, ComfortPlus, Greenhouses en Economy. In de grootste bungalows kunnen tot 10 personen verblijven.
• Economy: Quatro – Alfa – Penta – Novis
• Greenhouses: Zetha – Sigma – Beta
• ComfortPlus: Relaxis – Oasis – Kappa – Mundo – VerdoPlus – Agora – Patio – PatioPlus
• Villa: Omega
Camping: trekcaravans – vouwwagens – mobilhomes
Type Agora

Uw bungalow is vrijstaand en
ligt midden in de Belgische natuur.

20.000 m2 indoor activiteiten
voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Type Relaxis
Type Novis

Wist je dat je...

op Molenheide kan kiezen
uit 16 verschillende
bungalowtypes?
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Omgeven door een wild- en
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Wist je dat...

alle bungalows ingericht
zijn met de hoogste
kwaliteitseisen?

Type Mundo

Onze populairste bungalowtypes
ECONOMY-TYPE

COMFORT PLUS-TYPE

Basis ingericht, maar wel degelijk mooi en gerieflijk.
Dit is de budgetvriendelijkste reeks.
Bijvoorbeeld: type NOVIS (93 m2)
Maximum 6 personen - 2 verdiepingen

Volledig nieuwe en luxueuze bungalows, voorzien van alle comfort.
Comfortabele, smaakvol ingerichte bungalows.
Bijvoorbeeld: type PATIO (125 m2)
Maximum 8 personen - 2 verdiepingen

VILLA-TYPE

GREENHOUSE-TYPE
Nieuwe en super-geïsoleerde bungalows, voorzien van alle comfort.
Compacte, gerieflijke bungalows.
Bijvoorbeeld: type ZETHA (44 m2)
Maximum 4 personen - gelijkvloers

Nieuwe en super-geïsoleerde bungalows die over alle luxe beschikken,
infrarood sauna, grote overdekte terrassen, ...
Dit is de meest luxueuze reeks.
Bijvoorbeeld: type OMEGA (135 m2)
Maximum 4 / 6 personen - 2 verdiepingen

Type Zetha
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voor kinderen. 100% speelplezier!

Gratis WiFi in alle hoofdgebouwen en de
meeste bungalows van Park Molenheide.

Omgeven door een wild- en
wandelpark van 1.000.000 m2

Wist je dat...

alle bungalows hun
eigen privé parkeerplaats hebben?

Type Omega
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Ontdek. Beleef. Geniet!

