Musea

Musea

Musea

Heiligenbeeldenmuseum

Flessenscheepjes Museum

Enkhuizer Almanak Museum

Parklaan 20, Enkhuizen
+31 (0)228 31 33 07
Bewonder de honderdveertig heiligenbeelden en
de kerststal in het Heiligenbeeldenmuseum en
brand een kaarsje in de Mariakapel.

Zuiderspui 1, Enkhuizen
+31 (0)228 318583
Hoe komt zo'n scheepje in een fles? Het
Flessenscheepjes Museum heeft meer dan
duizend exemplaren, varirend van de VOC-tijd tot
de walvisvaart.

Havenweg 3a, Enkhuizen
+31 (0)228-321033 / +31 (0)228 319 826
Bezoek het Enkhuizer Almanak Museum, niet te
missen tijdens een dagje Enkhuizen. Het oude
boekje, vol met wijsheden, heeft een historie om u
tegen te zeggen.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Open
van 1 juni tot 31 augustus. Dagen: zo za

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Gratis. Open van
1 april tot 31 oktober. Dagen: zo za

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t6452

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t11406

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t442

Musea
Beleef het verleden in het
Zuiderzeemuseum

Rondvaarten

Rondvaarten

Salonboot Bep Glasius - Rederij VO

De Zeilvaart

Tritondam 3, Enkhuizen
+31 (0)228 326 667
De comfortabele salonboot Bep Glasius van
Rederij VO vaart van april tot en met oktober
tussen Enkhuizen en Stavoren. Geniet van het
uitzicht over het mooie IJsselmeer.

Stationsplein 3, Enkhuizen
+31 (0)88 25 250 00
Met een vloot van 80 schepen is De Zeilvaart de
grootste Europese aanbieder van
groepsaccommodaties op het water. Van een
vaarvakantie tot een bedrijfsuitje!

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 7,40 | Volwassenen: EUR 12,20. Open
van 14 april tot 28 oktober. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t81

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9015

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t3038

Wierdijk 12-22, Enkhuizen
+31 (0)228 35 1111
In het Zuiderzeemuseum zie, hoor, voel en ruik je
het dagelijkse leven van het vroegere gebied rond
de Zuiderzee. Bekijk een schat aan foto's in het
binnenmuseum of vaar met de museumveerboot

Themaparken
Laat je betoveren in
Sprookjeswonderland

Watersporten

Watersporten

Zeilklipper Lutgerdina

Zeilen met de Alberdina

Bierkade 1, Enkhuizen
+31 (0)228 65 07 56
Een bootreis zit er voor veel mensen niet in,
bijvoorbeeld in verband met een handicap.
SailWise helpt deze mensen en organiseert een
fantastisch dagje uit op het water.

Stationsplein 3, Enkhuizen
+31 (0)228 31 21 33
Met de luxe, goed onderhouden tweemast
klipperaak de Alberdina, maakt u een heerlijke
tocht op het IJsselmeer, de Waddenzee of de
Friese meren.

Kinderen: EUR 10,50 | Volwassenen: EUR 10,50. Open
van 30 maart tot 28 oktober. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 76,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t467

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t1163

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 87,50. Open
van 1 april tot 30 september. Dagen: Elke dag
geopend.

Kooizandweg 9, Enkhuizen
+31 (0)228 317 853
Sprookjeswonderland Enkhuizen is een onontdekt
pareltje in de wereld van kinderparken. Ontmoet
bekende sprookjesfiguren en speel in het
Kabouterdorp en het Sprookjesbos!

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t4102

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/enkhuizen

Pagina 1 van 2 - DagjeWeg.NL Stedengids van Enkhuizen - www.dagjeweg.nl/dagjeuit/enkhuizen

Zelf actief

Zelf actief

Zwembaden

Watersportcentrum Robinson
Crusoe

Watersport voor gehandicapten SailWise

Bierkade 1, Enkhuizen
+31 (0)228 35 07 56
SailWise biedt actieve watersportmogelijkheden
voor mensen met een beperking, op het idyllische
eiland Robinson Crusoe in de Loosdrechtse
Plassen.

Bierkade 1, Enkhuizen
+31 (0)228 35 07 56
SailWise biedt mensen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking allerlei uitdagende
watersportactiviteiten en -vakanties.

Kooizandweg 12, Enkhuizen
+31 (0)228-323173
Baantjes trekken, relaxen in de stoomcabine of
meedoen aan aquajoggen. In Recreatiebad
Enkhuizerzand is er voor jong en oud van alles te
beleven!

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 4,65 | Volwassenen: EUR 5,65. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t2947

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t2946

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9513

Stedentrips

Recreatiebad Enkhuizerzand

Bezienswaardigheid

Happen en Stappen in Enkhuizen

Stadsgevangenis Enkhuizen

Davidsstraat 13, Enkhuizen
+31 (0)6 30 38 49 25 of +31 (0)228 74 81 01
Geniet van de prachtige stad Enkhuizen met het
arrangement Happen en Stappen. Tijdens de
rondleiding maak je drie stops voor een hapje en
een drankje.

Zwaanstraat 1, Enkhuizen
De Stadsgevangenis van Enkhuizen is een
markant - en vooral heel scheef - gebouw in de
stad. Bekijk dit stukje verleden en sta stil bij de
situatie van gevangenen in deze vakkundig
gebouwde c

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 65,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 0,50 | Volwassenen: EUR 1,-. Open van
8 juli tot 10 september. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9034

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t10850

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 16 maart
2019 tot 17 maart 2019

Zuiderzeepop Muziekfestival
Een heus muziekspektakel, want vanaf 15:00 uur tot 01:00 uur zullen wel 18 toffe bands uit de regio hun
opwachting maken. Van skiffie tot pop, van akoestisch tot rock. Genoeg muziek voor een lekker ouderwets dagje
genieten van deze live optredens.
Adres: Spoorstraat 2 - Enkhuizen | Volwassenen: EUR 0,10, Kinderen: | Internet: https://www.dagjeweg.nl/k37811455

Open van 15
november 2018 tot 30
maart 2019

Escape Game Zuiderzeemuseum
Lukt het jullie om op tijd alles bij elkaar te verzamelen en te ontkomen aan de overstroming?
Adres: Wierdijk 12-22 - Enkhuizen | Entree: onbekend | Internet: https://www.dagjeweg.nl/k37806324

Open van 16
november 2018 tot 5
mei 2019

Mooi samen
Ontdek in de tentoonstelling Mooi samen niet alleen een fascinerend beeld van het rijke verenigingsleven rond
de voormalige Zuiderzee, maar ook de persoonlijke verhalen achter de portretten.
Adres: Wierdijk 12-22 - Enkhuizen | Volwassenen: EUR 9,-, Kinderen: EUR 5,- | Internet: https://www.dagjeweg.nl/k37806323

www.dagjeweg.nl
Deze vakantiegids is een gratis dienst van www.dagjeweg.nl. De inhoud van deze gids is automatisch samengesteld. De redactie van
DagjeWeg.NL wil graag zo compleet en correct mogelijk zijn, maar garandeert niet dat alle gegevens in deze gids 100% actueel zijn.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje.
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.
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