
Musea

Kerkmuseum Elst
Grote Molenstraat 2, Elst
+31 (0)6 20 90 27 21
In de Grote Kerk van Elst liggen allerlei
overblijfselen van de Romeinen en Bataven. In het
Kerkmuseum is van alles te vinden over de
bijzondere geschiedenis van deze plaats.

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6390

Pannenkoekenrestaurants

't Pannekoekhuis Sturms
Elsterstraatweg 13, Elst
+31 (0)318 471 206
Tachtig soorten pannekoeken en een groot bos:
dat is een ideale combinatie. Maak eerst een flinke
boswandeling en geniet daarna van een
ambachtelijk bereide pannekoek!

Kinderen: EUR 6,75 | Volwassenen: EUR 5,75. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5554

Golfen

Golfbaan Landgoed Welderen
Grote Molenstraat 173, Elst
+31 (0)481 - 37 65 91
In een stukje wonderschoon natuurgebied ligt de
golfbaan Welderen. Een speciale architect
ontwierp deze golfcourse langs waterpartijen, bos
en zandbanken.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 11,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5037

Winkelen

Intratuin Elst
Nieuwe Aamsestraat 94, Elst
+31 (0)481 - 37 13 71
Intratuin Elst is een bijzonder tuinwarenhuis met
alle aandacht voor groen!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8990

Restaurants

Wokrestaurant Eastern Plaza
Veenendaalsestraatweg 6, Elst
+31 (0)318 47 12 16
De koks van Wokrestaurant Eastern Plaza maken
voor iedere gast ter plekke een smakelijke
maaltijd. In de wok of op de grill: de keuze is aan
de klant!

Kinderen: EUR 18,95 | Volwassenen: EUR 33,95. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10121

Vergaderlocatie

Vergaderen in de regio Arnhem Nijmegen
Nieuwe Aamsestraat 32, Elst
+31 (0)481 - 36 71 39
Op zoek naar een innovatieve en inspirerende
locatie voor zakelijke bijeenkomsten? In het
Gelderse plaatsje Elst ligt de unieke
ontmoetingsplek DROOM!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 13,-. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7233
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