Fietsroute 3, 20 km of START
- Bij de uitgang camping rechts
40 km, heuvelachtig - Voor de Nagtegaal links
Uitspanning
de Nagtegaal

Magisch
Theatertje

Restaurant
de Pastory

Café de
Koekenpan

Eetcafé de
Bosrand

- Bij de huizen links berg op
- Kruispunt rechtdoor
- Einde links (richting Gronsveld)
Geulhemer- - Molenweg volgen tot paaltjes
molen
- Splitsing links (Peutgensweg)
- Rijksweg oversteken
- Peutgensweg tot einde volgen
- Einde links
- In Bemelen 2e weg rechts (kerk)
Vervolg lange route:
- Op 5-sprong richting Cadier&Keer
Afkorting 20 km ronde:
- Rotonde over (Past. Kikkenweg)
Op 5-sprong links aan- 2e weg rechts (Dorpstraat)
houden (verharde eigen
- Voor de molen links (richting 73)
weg) - einde links
- In Gronsveld 1e kruispunt links
- 1e weg rechts
- Meteen weer links, fietspad op
- In Rijckholt Maasdalroute volgen
Café
- Kruispunt links (St Geertruiderw)
‘t Plateau
- Einde links (in St Geertruid)
afkorting voor
- 1e weg rechts (Dorpstraat)
de 20 km ronde
- 1e weg links (Buitenend)
- Eckelrade in en einde rechts
(Dorpstraat)
- In Honthem
kruispunt links
- Onder rijksweg door
- In Cadier en Keer splitsing rechts
(Limburgerstraat)
- 2e weg rechts (Keunestraat)
Hier komt de 20 km ronde er bij
- Splitsing rechts richting Margraten
- Door Klein Welsden
- Splitsing links richting Sibbe
- Einde links richting Hotel G Welsden
- Langs Viékoel
- Splitsing rechts (berg af)
- Kruispunt bij dikke boom rechtdoor
- Einde rechts (Doorgaand Verkeer)
- Einde rechts
- 1e links (Franse Steeg)
- Splitsing rechts (Achteromsweg)
- Kruispunt rechtdoor
- Splitsing link (verharde weg)
- Einde links
- Rotonde rechtdoor (Klein Heideweg)
- Rijksweg links
- 1e rechts (Monulphusplein)
- Rechtdoor (Goossensstraat)
- Einde links (Langen Akker)
- In de bocht rechts omlaag
- rechts de berg af
- Voor Geulhemermolen links
- rechtdoor tot aan de camping
EINDE
Camping ‘t
Geuldal

