
Kinderboerderijen

Kinderboerderij Schutterspark
Heidestraat 2, Brunssum
+31 (0)6 22 45 21 01
Vermaak je een middag op kinderboerderij
Schutterspark. De dieren zijn tam en gewend aan
bezoekers. Daarnaast zijn er verschillende
faciliteiten zoals een speeltuin, verschillende
spelletjes

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 1,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2922

Musea

Yaka Art Afrikaanse kunst
Hoogenboschweg 43, Brunssum
+31 (0)6 251 151 50
Typisch Afrikaanse beelden gehouwen uit
prachtige serpentijnsteen uit Zimbabwe. Bezoek
Yaka Art en leer alles over kunst en cultuur uit
Afrika.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2920

Saunas Gezondheidsbaden

Sauna Hoen
Uranusstraat 17, Brunssum
+31 (0)45 - 56 00 760
De bezoekers van Sauna Hoen bezorgen zichzelf
een ontspannen dag in onder andere de
verschillende soorten sauna's, de whirlpool en het
Turkse stoombad.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 27,50. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9057

Speeltuinen

Speeltuin Schutterspark
Heidestraat 20, Brunssum
+31 (0)6-55366700
Kom lekker spelen in Speeltuin Schutterspark in
het Limburgse Brunssum met een kabelbaan, een
huttendorp, een speelfort en nog veel meer!

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: Gratis. Open van 17
april tot 0 . Dagen: zo wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2921

Wandelroutes

Wandel op blote voeten in het
BloteVoetenPark!
Ganzepool 9a, Brunssum
+31 (0)63 820 63 03
De dresscode van het BloteVoetenPark in
Brunssum: blote voeten! Banjer door de modder,
klauter over hindernissen en dwaal door het
doolhof. Beleef een avontuur in de natuur, op blote
voeten.
Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 8,50. Open
van 10 februari tot 9 januari. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9379

Watersporten

MiniHaven Schutterspark
Heidestraat 2, Brunssum
+31 (0)45 56 413 41
Kinderen beleven een onvergetelijke dag bij
MiniHaven Schutterspark. Voor n dag zijn ze
kapitein en stuurman tegelijk op hun eigen boot!

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Open van
21 april tot 27 oktober. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5309

Zelf actief

Golfclub Brunssummerheide
Rimburgerweg 50, Brunssum
+31 (0)45 52 57 089
Midden op de Brunssummerheide en in de
Schinveldse bossen ligt Golfclub
Brunssummerheide. Naast de ligging is ook de 45-
holesgolfbaan zelf uniek.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2749

Zelf actief

Cowboy spelen in Zuid-Limburg
Akkerweg 7-11, Brunssum
+31 (0)45 511 3383
Ontdek de cowboy of cowgirl in jezelf op een
echte Amerikaanse ranch in Nederland!

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3007

Zwembaden

Zwembad De Bronspot
Koutenveld 1B, Brunssum
+31 (0)45-525 40 78
De Bronspot is een zwembad voor iedereen. Wie
op zoek is naar rust, sport, ontspanning of plezier,
kan dit zwembad terecht!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 4,10. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8737
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Klimmen

Klimbos Park het Plateau
Ganzepool 17, Brunssum
+31 (0)627 308 115
Trotseer de Limburgse natuur op grote hoogte in
Klimbos Park het Plateau. Kies uit vier bijzonder
klimroutes en ga op avontuur! Bij Park het Plateau
kun je ook fietsen huren en boogschieten.

Kinderen: EUR 14,- | Volwassenen: EUR 19,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11816

Paardrijden

Manege Brunssumerheide
Ouverbergstraat 2-4, Brunssum
+31 (0)45 52 737 14
Manege Brunssumerheide heeft allerlei soorten
paarden voor een ritje door de bossen. Beleef
ontspanning gecombineerd met paardensport en
frisse buitenlucht!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7421

Vakantiepark

EuroParcs Resort
Brunssummerheide
Akerstraat 153, Brunssum
+31 (0)88-070 80 90
EuroParcs Resort Brunssummerheide vind je in
de heuvels van Limburg, grenzend aan de
Brunssummerheide. De omgeving is perfect voor
wandelaars, fietsers en ruiters. Het park zelf heeft
een nat
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,60. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8736

www.dagjeweg.nl
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.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje. 
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.

Pagina 2 van 2  -  DagjeWeg.NL Stedengids van Brunssum  -  www.dagjeweg.nl/dagjeuit/brunssum


