
Musea

Museum Bussemakerhuis
Ennekerdijk 11, Borne
+31 (0)74 266 96 36
Ga terug in de tijd tijdens een bezoek aan het
Bussemakerhuis in Borne. Door de stijlkamers,
een theeschenkerij en weefgetouwen neem je een
kijkje in het leven van de familie Bussemaker.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6615

Pannenkoekenrestaurants

't Pannenkoekhuis Borne
Bornerbroeksestraat 89, Borne
+31 (0)74 266 13 92
Geniet bij 't Pannenkoekhuis Borne van een
heerlijke pannenkoek met stroop, suiker of appel.
De ideale plek om een hapje te eten na een
bezoek aan Kids City.

Kinderen: EUR 5,95 | Volwassenen: EUR 6,25. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5475

Speeltuinen

Indoor Speeltuin Kids City
't Wooldrik 4, Borne
+31 (0)74 26 711 31
Schip ahoy! Stap op het gigantische piratenschip
van Kids City en klauter als een echte piraat het
kraaiennest in.

Kinderen: EUR 4,95 | Volwassenen: EUR 1,95. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t69

Theaters

Kulturhus Borne
Marktstraat 23, Borne
+31 (0)74 265 72 00
Kulturhus Borne is de kern van het culturele leven
in Borne. In dit kloppende hart gebeurt van alles!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7944

Restaurants

Restaurant Dorset
Grotestraat 167, Borne
+31 (0)74 266 19 25
Restaurant Dorset is onlangs omgetoverd tot een
restaurant met internationale uitstraling. De
menukaart is Frans, mediterraan en regionaal.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 67,-. Het hele jaar
open. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3190
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