
Kinderboerderijen

Nationaal Varkensmuseum
Schadewijk 23, Eersel
+31 (0)497 516 391
In het Nationaal Varkensmuseum leren kinderen
alles over het reilen en zeilen van een
varkenshouderij. Daarna kunnen ze lekker spelen
in de masbak. In het Varkensmuseum staan meer
dan zevendu

Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 4,-. Het hele
jaar open. Dagen: wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1073

Musea

Nationaal Varkensmuseum
Schadewijk 23, Eersel
+31 (0)497-516391
Knor... Daar gaat weer een vrachtje naar de
slachterij. Maar aan deze laatste rit gaat nog wat
vooraf. Alles daarover kom je te weten in het
Varkensmuseum!

Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 4,-. Het hele
jaar open. Dagen: wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8001

Musea

Kempenmuseum De Acht
Zaligheden
Kapelweg 2, Eersel
+31 (0)497-515649
Ontdek alles over het leven van de Kempische
mens in de periode 1850-1950 in museum De
Acht Zaligheden.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2235

Pannenkoekenrestaurants

De Pannekoekenbakker
Markt 7, Eersel
+31 (0)497 516 680
Geniet van oer-Hollandse pannenkoeken in
Eersel. Dat wordt nog moeilijk kiezen, tussen die
meer dan honderd soorten!

Kinderen: EUR 5,50 | Volwassenen: EUR 7,45. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6244

Recreatieparken

Recreatiepark TerSpegelt
Postelseweg 88, Eersel
+31 (0)497 51 20 16
Recreatiepark Ter Spegelt is een vijfsterrenpark in
Eersel. Gasten kunnen er zowel kamperen als een
chalet huren. Voor kinderen zijn er veel
activiteiten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5991

Stranden

Landgoed Duynenwater
Buivensedreef 10, Eersel
+31 (0)497 53 10 00
Genieten op het strand: dat kan bij Strandpark
Duynenwater, het voormalige E3-Strand. Leg je
handdoek op het warme zand en neem een
verfrissende duik!

Kinderen: EUR 6,- | Volwassenen: EUR 6,-. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12022

Restaurants

Restaurant Promessa
Markt 3, Eersel
+31 (0)497 530 510
Restaurant Promessa is een modern en trendy
restaurant in het centrum van Eersel. Maak een
dagje Brabant compleet met een hapje bij dit
restaurant.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 48,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7583
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