
Musea

Klederdracht- en visserijmuseum
Spakenburg
Kerkstraat 20, Bunschoten
+31 (0)33 298 46 34
Klederdracht zie je op straat niet meer, maar in
Spakenburg nog wel! Ontdek alles van deze
bijzondere kleding n de visserijgeschiedenis van
Spakenburg in het Klederdracht en
Visserijmuseum.
Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 4,-. . Dagen: ma
di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4160

Musea

Klederdracht- en Visserijmuseum
Kerkstraat 20, Bunschoten
+31 (0)33 298 46 34
In het Klederdracht- en Visserijmuseum zijn 120
poppen te zien. Allemaal in de typisch
Spakenburgse klederdracht.

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 4,-. Open van
11 april tot 12 september. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7649

Zwembaden

Zwembad De Duker
Bikkersweg 96, Bunschoten
+31 (0)33 29 885 88
Kom zwemmen bij zwembad De Duker! Waag een
sprong van de duikplank of zoef via de
waterglijbaan naar beneden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9546

Platteland

Landwinkel en Schenkerij De
Kastanjeboom
Zevenhuizerstraat 281, Bunschoten
+31 (0)33 - 45 64 457
Bij Landwinkel en Schenkerij De Kastanjeboom in
Bunschoten genieten bezoekers van een lekkere
high tea, lunch of een ontbijt met streekproducten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,-. Het hele jaar
open. Dagen: do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7818

Zeilen

Historische zeilevenementen met een
botter op de voormalige Zuiderzee
Havenstraat 18, Bunschoten
+31 (0)33 - 29 80 088
Beleef een dag vol nostalgie aan boort van een
authentieke botter op de voormalige Zuiderzee.
Ga met familieleden, vrienden of collega's het
water op om een heerlijk dagje te varen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 75,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9273
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