
Campings

Camping en Havenrecreatie Dokkum
Harddraversdijk 1a, Dokkum
+31 (0)519 - 29 44 45
Camping en Havenrecreatie Dokkum biedt
volledige rust. Leg hier je kano, rubberboot of
roeiboot aan aan de steiger naast de camping.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 9,50. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5897

Musea

Museum Dokkum
Diepswal 27, Dokkum
+31 (0)519 293 134
Museum Dokkum onthult de geschiedenis van
Dokkum, van de vroege middeleeuwen tot de
twintigste eeuw.

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5180

Zwembaden

Tolhuisbad Dokkum
Tolhuispark 2, Dokkum
+31 (0)519 29 25 10
Het Tolhuisbad in Dokkum heeft naast een
wedstrijdbad, een binnen- en buitenbad, een
whirlpool, een fantastische glijbaan, een
bubbelbad, zonnebanken en ligweide voor de
zomerse dagen. Geniet

Kinderen: EUR 5,90 | Volwassenen: EUR 5,90. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4298

Kerken

Bonifatiuskapel Dokkum
Bronlaan 12, Dokkum
+31 (0)6 10 91 46 45
De Bonifatiuskapel is het nationaal heiligdom van
het bisdom Groningen-Leeuwarden en zit
boordevol historie! Bezoek de kapel of bewonder
het bijbehorende park.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
juni tot 15 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11792

Restaurants

Bistro De Koffiebranderij
Legeweg 5, Dokkum
+31 (0)519 785 332
Midden in Dokkum geniet je bij bistro De
Koffiebranderij van een heerlijk diner gemaakt van
verse ingredinten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,25. Het hele jaar
open. Dagen: zo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7594

Cafe

De Lekkernij
Waagstraat 9/11, Dokkum
+31 (0)519 251 100
Koffieliefhebber? Dan met je ene keer bij De
Lekkernij in Dokkum geweest zijn. Hier hebben ze
bijna dertig soorten koffie, bereidt in Italiaanse stijl
door barista's. Of schuif aan voor een h

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 2,35. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11791
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