
Musea

Museum Martena
Voorstraat 35, Franeker
+31 (0)517 39 21 92
In het Friese Museum Martena wordt de bezoeker
ondergedompeld in de geschiedenis van Franeker.
Het museum beschikt over vaste onderdelen,
maar heeft ook tijdelijke tentoonstellingen over de
h

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6284

Musea

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Eise Eisingastraat 3, Franeker
+31 (0)517 393 070
Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is het
oudste werkende planetarium ter wereld. En nog
steeds is er het bewegende model van het
zonnestelsel te vinden.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t462

Musea

Kaatsmuseum Franeker
Voorstraat 76, Franeker
+31 (0)517 859 291
Het oudste sportmuseum van Nederland staat
geheel in het teken van kaatsen: Kaatsmuseum
Franeker.

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8280

Speeltuinen

Monkey Town Franeker
Burg. J. Dijkstraweg 3, Franeker
+31 (0) 517 395 099
Gedraag je als een aap in Monkey Town Franeker:
een spectaculaire binnenspeeltuin voor kinderen
tot en met 10 jaar.

Kinderen: EUR 7,95 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12481

Cafe

De Bogt fen Gun - het oudste
studentencaf van Nederland
Vijverstraat 1, Franeker
+31 (0)517 - 39 24 16
Het oudste studentencaf van Nederland bevindt
zich in het Friese Franeker. Studenten genieten
hier van een lekker drankje, maar dit caf is ook de
stamkroeg van vele kaatsliefhebbers.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7577

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/franeker

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.

Pagina 1 van 1  -  DagjeWeg.NL Stedengids van Franeker  -  www.dagjeweg.nl/dagjeuit/franeker


