
Zelf actief

Outdoor Valley
Hoeksekade 141, Bergschenhoek
+31 (0)10-5221380
Lekker naar buiten ga je met Outdoor Valley. Dit
bedrijf organiseert sportieve uitjes voor groepen.
Ga het water op voor een dagje suppen,
kanovaren of met een zelfgebouwd vlot de rivier af
t

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8248

Zwembaden

Zwembad De Windas
Berkelseweg 95, Bergschenhoek
+31 (0)10 511 60 11
Lekker een dagje zwemmen in Bergschenhoek?
Ga naar zwembad De Windas. Er zijn zowel
binnen- als buitenbaden, dus het is geschikt voor
elk weertype!

Kinderen: EUR 5,80 | Volwassenen: EUR 5,80. Het hele
jaar open. Dagen: zo ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7883

Galeries

Beeldentuin Artihove Artcentre
Hoeksekade 162, Bergschenhoek
+31 (0)10-5296060
Artihove in Bergschenhoek is het centrum van
kunst en kunstzinnige geschenken. In de
beeldentuin staan vele kunstwerken
tentoongesteld. Te zien zijn onder andere
sculpturen, litho's, tuinbeel

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4911

Klimmen

Klimcentrum Monte Cervino
Hoeksekade 141, Bergschenhoek
+31 (0)10 - 52 21 092
Beklim de Monte Cervino in Bergschenhoek. Deze
enorme outdoorklimwand zit vol uitdaging, zoals
scheuren en overhangende wanden. Wie trekt de
klimschoenen aan?

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 13,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9295

Platteland

Farm Safari Het Lansingerland
Hoeksekade 146, Bergschenhoek
+31 (0)10 521 2912
Het hele jaar door kun je het boerenleven
ontdekken bij boerderij Het Lansingerland. Trek je
laarzen of oude schoenen aan en ga op Farm
Safari!

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12029

Schaatsen en Skieen

Outdoor Valley Wintersport
Rottebandreef 10, Bergschenhoek
+31 (0)105 220 755
Beleef de wintersport in ons eigen kikkerlandje! In
Outdoor Valley Wintersport in Bergschenhoek is
het mogelijk om in de buitenlucht te skin en en te
snowboarden.

Kinderen: EUR 12,- | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6434
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