
Attractieparken

Walibi Holland
Spijkweg 30, Biddinghuizen
+31 (0)321 32 99 99
Een moment verveling is onmogelijk bij Walibi
Holland. Probeer alle attracties en spectaculaire
achtbanen uit!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 34,-. Open van 10
april tot 1 november. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t67

Campings

Camping Molecaten Flevostrand
Strandweg 1, Biddinghuizen
+31 (0)320-288480
Een vakantie aan het water? Dan moet je op
camping Flevostrand zijn! Gelegen aan het
Veluwemeer is deze camping bij uitstek geschikt
voor watersporters.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,80. Open van 29
maart tot 1 november. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7067

Tuinen

Hanneke's Pluktuin
Ellerweg 18, Biddinghuizen
+31 (0)6 19 05 43 50
In de uitgestrekte polder bloeien vanaf het
voorjaar tot in het najaar de mooiste bloemen in
Hanneke's Pluktuin. Kom en geniet van de
bloemenpracht en pluk zelf een mooi boeket voor
thuis. In

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 2
april tot 31 oktober. Dagen: zo ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11916

Watersporten

Jachthaven Rivira Beach
Spijkweg 15, Biddinghuizen
+31 (0)6 43 394 438
Huur een bootje bij Jachthaven Rivira Beach voor
een tochtje op het prachtige Veluwemeer. Of meer
aan voor een potje beachvolleybal!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9361

Zelf actief

Zweefvliegen -
Kennismakingsvlucht
Mosselweg 10a, Biddinghuizen
+31 (0)321 - 33 24 24
Maak kennis met de wereld van het zweefvliegen
en vlieg zo vrij als een vogel boven de
Flevopolder!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,-. Open van 0
maart tot 0 oktober. Dagen: zo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t721

Zelf actief

Dorhout Mees
Strandgaperweg 30, Biddinghuizen
+31(0) 321 - 331 138
Zin om iets actiefs doen met je familie, vrienden of
collega's? Dan kan Dorhout Mees wel eens d plek
zijn!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12568

Bed Breakfast

Bed  Breakfast bij de boer - De Kandelaar
Hoekwantweg 7-11, Biddinghuizen
+31 (0)320 - 28 85 48
Vlak bij Walibi World en Aviodrome ligt Bed
Breakfast De Kandelaar. Kom eens een gezellig
nachtje logeren in Biddinghuizen.

Kinderen: EUR 26,- | Volwassenen: EUR 40,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8627

Vakantiepark

Landal Waterparc Veluwemeer
Leuvenumse Beek 1, Biddinghuizen
+31 (0)321-328 455
Overnacht in een bungalow direct aan het
Veluwemeer en geniet van de bedrijvigheid op het
water. Of nog mooier, meer aan in de jachthaven
van het park en verblijf zo een paar dagen in
Landal

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 20,31. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6948

Vergaderlocatie

Walibi Holland: een zakelijke belevenis
Spijkweg 30, Biddinghuizen
+31 (0)321 - 32 99 99
Walibi Holland is meer dan een attractiepark. Het
is een locatie met eindeloze mogelijkheden voor
een zakelijk evenement. Uw bezoekers beleven
hier een sensationele dag.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 24,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7039
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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.
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De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
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