
Attractieparken

De hele dag plezier bij Attractiepark
DippieDoe
Ekkersweijer 1, Best
+31 (0)499 330 204
Attractiepark DippieDoe, daar wil iedereen
naartoe! Er is buiten n binnen veel speelplezier.
Kom klauteren op het Piratenschip of rondjes
draaien in de Tuimelaar. Ben jij een echte
waaghals?
Kinderen: EUR 14,95 | Volwassenen: EUR 14,95. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2974

Dierentuinen

BestZOO
Broekdijk 15, Best
+31 (0)499-371706
Zuid-Amerikaanse apen, beermarters, servals en
buideldieren uit Australi. In het kleinschalige
dierenpark BestZOO wonen dieren in alle soorten
en maten vanuit de hele wereld.

Kinderen: EUR 9,75 | Volwassenen: EUR 11,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t553

Musea

Speelgoedmuseum het Spelebos
Sonseweg 39, Best
+31 (0)499 329 722
Ga terug naar je kindertijd! Laat beren zingen en
zet Barbie en Ken in de spotlights. In
speelgoedmuseum het Spelebos komt oud en
nieuw speelgoed tot leven.

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9366

Musea

Operatie Market Garden bij Museum
Bevrijdende Vleugels
Sonseweg 39, Best
+31 (0)499 329 722
Leer alles over Operatie Market Garden in
Museum Bevrijdende Vleugels. Hier wandel je
tussen authentieke militaire voertuigen en kijk je
door de ogen van een piloot in de simulatievlucht.

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t742

Musea

Likeland
Ekkersweijer 7, Best
Ben je constant op zoek naar Instagram-waardige
achtergronden voor jouw foto's? Dan is pop-up
Instagram-museum Likeland in Best cht iets voor
jou.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 19,95. Open van 11
december tot 31 maart. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12423

Musea

Historia Park
Sonseweg 39, Best
+31 (0)499 327 921
Sumoworstelen, simulatievliegen of boogschieten.
Op Park Historia is voor iedereen wat te beleven!
Breng een bezoek aan n van de musea en geniet
van een heerlijke maaltijd bij Brasserie 't Bo

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10553

Recreatieparken

Aquabest Recreatiepark
Ekkersweijer 1, Best
+31 (0)499 - 33 02 04
Aquabest Recreatiepark heeft alles in huis voor
zowel de sportieve watersporter als de luie
zonaanbidder. Ga op de waterski's en laat je
voorttrekken aan een kabel. Het strandpark heeft
ligwe

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t471

Stranden

Strandpark Aquabest
Ekkersweijer 1, Best
+31 (0)499 - 39 22 36
Luieren op het strand midden in Brabant? Dat kan
bij Strandpark Aquabest. Het strand met de
groene ligweiden bevindt zich op een soort
schiereiland. Neem vanaf het strand een duik in
het held

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 1
april tot 30 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7422

Watersporten

Cablepark Aquabest
Ekkersweijer 2, Best
+31 (0)499 - 39 21 21
Bij Cablepark Aquabest kun je waterskin en
wakeboarden of je nu wel of geen ervaring hebt.
De kabel draait continue rond. Kun je even niet
meer blijven staan, geen probleem, dan pak je
gewoon

Kinderen: EUR 16,50 | Volwassenen: EUR 22,50. Open
van 1 april tot 31 oktober. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t472
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Zelf actief

Groepsuitjes Eventbureau Adventure
and Thrill
Ekkerswijer 6, Best
+31 (0)495-494693 +31 (0)651868952
Adventure and Thrill verzorgt spetterende en
actieve uitjes voor groepen van tien tot
tweeduizend deelnemers. Van Action Camp tot
paintball en van klimtoren tot pendulesprong.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 33,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t474

Zelf actief

Escape Room Adventure
Ekkersweijer 6, Best
+31 (0)495 - 49 46 93
Voel jij je een piraat of meer een schatzoeker?
Escape Adventure heeft twee bloedstollende
Escape Rooms op Recreatiepark Aquabest. Los
de raadsel op, puzzel, decodeer en probeer
binnen een uu

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11143

Zelf actief

Dagje plezier bij Toon Vertier
Broekdijk 10, Best
+31 (0)499 310 181
Een familiedag, bedrijfsuitje of personeelsfeest?
Of toch maar een Hollandse avond, Wie is de Mol
of een Dagje Brabant of Toeren op grootmoeders
Solex? De mogelijkheden zijn eindeloos bij Too

Kinderen: EUR 3,50 | Volwassenen: EUR 5,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t930

Creatief

Montanara - workshops en feestavonden
Ekkerswijer 6, Best
+31 (0)495 - 49 46 93 / +31 (0)6 51 86 89 52
Tarzan en Jane, ridders en hoelagirls: je komt ze
allemaal tegen in Montanara. Dit gezellige gebouw
aan recreatieplas Aquabest is beschikbaar voor
feesten en workshops.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9631

Bioscoop

Biobest Theater
Stationsstraat 19a, Best
+31 (0)499 - 39 20 07
Op het balkon of beneden genieten van een film?
In theater Biobest heb je de keuze! De bioscoop
uit 1947 heeft n zaal waar dagelijks de nieuwste
films worden gedraaid. Vanwege de beperkte cap

Kinderen: EUR 6,90 | Volwassenen: EUR 8,80. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10956

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 4 september
2021 tot 5 september

2021

Total Loss Festival

Kom naar Total Loss, het eigen festival van Snollebollekes! Bijzijn is meemaken! En wees er snel bij, want de
tickets gaan hard.
Adres: Ekkersweijer 1 - Best  | Volwassenen: EUR  32,50, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37855723

Open van 17
september 2021 tot 19

september 2021

Remember September

Het WO2 event van Nederland voor jong &amp; oud! Voor het eerst dit jaar verdeeld over DRIE dagen, met als
kers op de taart: Gratis toegang tot de Militaria Markt voor alle bezoekers van dit event!
Adres: Sonseweg 39 - Best  | Volwassenen: EUR  11,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868207

Open van 18
september 2021 tot 19

september 2021

Militaria markt

Een van de meeste bekende beurzen van Nederland keert terug naar Bevrijdende Vleugels! 18 &amp; 19
september - Militaria Markt Nederland.
Adres: Sonseweg 39 - Best  | Volwassenen: EUR  4,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868208
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