
Musea

Museum Het Sterkenhuis
Oude Prinsweg 21, Bergen
+31 (0)72 589 89 27
Ontdek de geschiedenis van Bergen in Museum
Het Sterkenhuis. In deze eeuwenoude
boerenwoning vind je een unieke verzameling
kostuums uit de 18e en 19e eeuw.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 4,-. Open van 1
mei tot 31 oktober. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7537

Musea

Culturele Buitenplaats Kranenburgh
Hoflaan 26, Bergen
+31 (0)72 589 8927
Kranenburgh is een culturele buitenplaats die een
grote rijkdom aan kunstwerken, muziek en pozie
herbergt. Naast Museum Kranenburg met een
collectie werken van de Bergense School, is er
een b

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 13,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3087

Theaters

Poppentheater Bergen
Kapelweidtje 5, Bergen
+31 (0)72 581 20 30
In Poppentheater Bergen heeft elk voorwerp een
verhaal. Kijk niet raar op als er ineens een
slagroomklopper met een rokje op het podium
staat!

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7986

Wandelroutes

De Lammetjesroute op de
Bergerheide
Wezerweg 15, Bergen
+31 (0)77 354 3800
Maak een speurtocht langs schattige lammetjes
en leer alles over het wel en wee van de
schaapskooi.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8794

Galeries

Galerie en kunstuitleen Kunstcentrum
Bergen
Hoflaan 26, Bergen
+31 (0)72 - 58 98 927
Ontdek het artistieke hart van Bergen in
Kunstcentrum Bergen. Er zijn allerlei
kunstartikelen te vinden die ook worden
uitgeleend.

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7538

Bed Breakfast

Bed  Breakfast In De Aap
Karel de Grotelaan 40, Bergen
+31 (0)72-5816954 / +31 (0)6-53364385
Bed  Breakfast In De Aap in Bergen is een pareltje
tussen de groene bossen, de  duinen en de
weerbarstige zee. Gasten kunnen kiezen uit drie
kamers. Schuif aan aan de grote keukentafel!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 60,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7912

Hotel

Blooming Hotel Bergen
Duinweg 5, Bergen
+31 (0)72 - 58 20 520
Doe een keertje luxe met een verblijf in Hotel
Blooming. Wat dacht je van een kamer met een
enorm bubbelbad en een eigen
regendouchecabine?

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 77,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6850
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Deze vakantiegids is een gratis dienst van www.dagjeweg.nl. De inhoud van deze gids is automatisch samengesteld. De redactie van
DagjeWeg.NL wil graag zo compleet en correct mogelijk zijn, maar garandeert niet dat alle gegevens in deze gids 100% actueel zijn.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje. 
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.
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