
Musea

Molen De Lelie
Molenstraat 3, Eenrum
+31 (0)595 49 12 69
De wieken draaien erop los! Maar wie weet hoe?
Ontdek het zelf tijdens een rondleiding bij Molen
De Lelie en geniet van zelfgebakken koekjes.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3052

Tuinen

Kwekerij en siertuin De Kleine Plantage
Handerweg 1, Eenrum
+31 (0)595 - 49 16 04
Kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum bestaat
sinds 1986 en is een kleinschalige kwekerij met
tuinen, gelegen op een terrein van 1,2 hectare.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Open van 20
maart tot 14 oktober. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4093

Proeverij

Abrahams Mosterdmakerij en Restaurant
Molenstraat 5, Eenrum
+31 (0)595 - 49 16 00
Altijd al willen weten waar Abraham de mosterd
haalt? Ontdek het in Abrahams Mosterdmakerij en
Restaurant! Die vers bereide mosterd moet
natuurlijk ook even geproefd worden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 2,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3183

Hotel

Grand Hotel De Kromme Raake
Hoofdstraat 12, Eenrum
+31 (0)595 - 49 16 00
In het Groningse dorpje Eenrum staat het kleinste
hotel ter wereld. Grand Hotel De Kromme Raake
haalde zelfs de voorpagina van de South China
Morning Post.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 125,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3051

Creatief

Kaarsenmakerij Wilhelmus
Hoofdstraat 14, Eenrum
+31(0)595 491 388
Maak de mooiste en creatiefste kaarsen bij
Kaarsenmakerij Wilhelmus. Klaar? Neem ze mee
naar huis en geniet daar van het gezellige
kaarslicht.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3050
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