Kinderboerderijen

Musea

Musea

Kinderboerderij Boxtel

Oertijdmuseum Boxtel

Museum Vekemans

Apollopad 1, Boxtel
+31 (0)411 67 29 27
Kom met je kids naar Kinderboerderij Boxtel! Je
vindt hier ezels, koeien, geiten, schapen en nog
veel meer dieren.

Bosscheweg 80, Boxtel
+31 (0)411 616 861
Oertijdmuseum Boxtel brengt de geschiedenis van
Nederlandse aarde in beeld. Het museum heeft
1000 vierkante meter aan expositieruimtes. Er ligt
onder andere een skelet van n van de oudste men

Stationsstraat 39, Boxtel
+31 (0)411 67 18 84
Wassen en strijken lijkt zo gewoon, maar wie iets
beter kijkt ziet een hele boeiende geschiedenis. In
het Museum Vekemans duikt de bezoeker in deze
geschiedenis!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 10,50. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: wo vr

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t6855

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t2765

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t8533

Natuurparken

Tentoonstellingen

Theaters

Recreatieplas De Langspier

Automuseum Classic Park

Podium Boxtel

Molenwijkseweg 5c, Boxtel
+31 (0)411 60 22 22 (recreatieplas) of +31 (0)411
Recreatieplas De Langspier is een
natuurzwembad tussen Boxtel en Esch. Geniet
van het heldere water, een uitgestrekt zandstrand
en de groene ligweiden.

Koppenhoefstraat 14, Boxtel
+31 (0)411 60 50 00
Ben je een liefhebber van oldtimers? Dan is
Classic Park jouw paradijs? Hier kun je je
vergapen aan de fonkelende motorkappen van
Ferrari's, Rolls-Royce en Porsche. De collectie
wisselt voort

Burgakker 17, Boxtel
+31 (0)6 41 36 25 69
Podium Boxtel is een klein en knus theater, met
een divers programma.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Open van
21 april tot 1 oktober. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t6913

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t10833

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9154

Tuinen

Wandelroutes

Zelf actief

Rozenbedrijf De Vorst Boxtel

Hart van het Groene Woud

Kapelweg 57A, Boxtel
+31 (0)411 67 22 25
In Rosarium De Vorst zijn meer dan tweehonderd
verschillende klim- en perkrozen en tientallen
stamrozen te bewonderen. Op zoek naar een
bijzondere roos voor in de tuin? Rozenbedrijf De
Vorst

Stationsplein 23, Boxtel
Wandel van station Boxtel naar station Best door
bossen en landgoederen. Wie weet spot je wel
een edelhert in natuurgebied De Scheeken!

Groepsuitjes bij de gezelligste boer in
Brabant

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: vr za

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 6,- | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t316

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t11882

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9035

Hoogmunsel 9, Boxtel
+31 (0)411-689766 / (0)6-51462995
Beleef een heerlijk dagje weg op het Brabantse
platteland, midden tussen de koeien.
Boerengolfen, barbecuen of trekker rijden: veel
plezier!

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/boxtel
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