
Musea

Witte's Museum voor fotografie en radio
Bastionstraat 45, Axel
+31 (0)6 295 11 886
Bekijk de 1500 oude fototoestellen en zo'n 800
radio's in Witte's Museum!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2919

Musea

Oorlogsmuseum Gdynia
Tweede Verkorting 3, Axel
+31 (0)114 650 657
Sinds zijn kindertijd heeft Mario Maas van alles
over de Tweede Wereldoorlog verzameld. Zijn
collectie is te zien in het kleine Gdynia
Oorlogsmuseum.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5391

Musea

Het Warenhuis - Museum Land van Axel
Markt 2, Axel
+31 (0)115 562 885
Het Warenhuis - Museum Land van Axel heeft een
verrassend rijke collectie. Onder andere
klederdracht en boerenwagens laten de
geschiedenis van de streek zien. Beklim ook de
watertoren!

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5392

Saunas Gezondheidsbaden

Sauna Aquavia
Polenstraat 34b, Axel
+31 (0)115 56 40 50
Met de bijzondere buitensauna, verschillende
baden, massages en schoonheidsbehandelingen
is Sauna Aquavia d plek voor totale ontspanning.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,50. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6812

Galeries

Galerie Leo de Jong
Walstraat 80, Axel
+31 (0)115 - 53 08 98
Kunstenaar Leo de Jong heeft zijn eigen atelier in
Zeeuws-Vlaanderen. In zijn exposities is eigen
werk te zien en werken van kunstenaars die aan
zijn galerie zijn verbonden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4912

Bezienswaardigheid

Watertoren Axel
Kinderdijk 2, Axel
+31 (0)115 562 885
Beklim de Watertoren van Axel en geniet van een
mooi uitzicht over het omliggende natuurgebied!
Rondom de toren bevindt zich ook een prachtige
tuin.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 30
april tot 30 september. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6606
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