
Kinderboerderijen

Recreatiegebied De Hollandsche Hoeve
Kattendijksedijk 27, Goes
+31 (0)113 214 102
Kom boerderijdieren bekijken op de
kinderboerderij in Recreatiegebied De
Hollandsche Hoeve in Goes. En kijk vooral verder
in het park, want hier vind je ook een speeltuin en
centra met kinder

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6637

Musea

Reis door Zeeland per historische
stoomtrein
Albert Plesmanweg 23, Goes
+31 (0)113 270 705
Reis met een historische stoomtrein door Zuid-
Beveland en ontdek pittoreske dorpjes en mooie
natuur in Midden-Zeeland. Ouderwets genieten
van een prachtige treinreis, en dat in je eigen privc

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 59,-. Open van 5 juli
tot 25 oktober. Dagen: zo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t251

Musea

Historisch Museum De Bevelanden
Singelstraat 13, Goes
+31 (0)113 - 22 88 83
Historisch Museum De Bevelanden in Goes is
gevestigd in een oud klooster. Wisselende
tentoonstellingen geven een beeld van de
geschiedenis van de Bevelanden.

Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4346

Musea

Ambachtscentrum Goes
Kattendijksedijk 27, Goes
+31 (0)113 214 102
In het Ambachtscentrum in Goes vinden oude
ambachten hun werkplezier terug. Neem een
kijkje in dit karakteristiek opgebouwde, overdekte
marktpleintje. In de huisjes rond het plein
demonstrere

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6639

Natuurparken

Milieu Educatie Centrum De Bevelanden
Kattendijksedijk 23, Goes
+31 (0)113 - 25 26 28
Ga met het Milieu Educatie Centrum De
Bevelanden de natuur in en leer van alles over De
Bevelanden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6644

Speeltuinen

Klok'uus: de gezelligste speelschuur van
Zeeland
Wissekerkseweg 6, Goes
+31 (0)113 56 13 06
Klauter over het metershoge klimparcours en voel
de kriebels in je buik als je van de freefall-glijbaan
glijdt. Klok'uus is een speelboerderij waar je
heerlijk binnen speelt en bij mooi weer

Kinderen: EUR 7,95 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6441

Theaters

Theater De Mythe
Bleekveld 1, Goes
+31(0)113-213213
Theater De Mythe, een fenomeen in de Goesse
binnenstad. Opgeklommen van ambachtsschool
naar theater biedt het nu de leukste voorstellingen
voor jong en oud!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4425

Zwembaden

Duik in de tropen bij Omnium Goes
Zwembadweg 3, Goes
+31 (0)113 233 388
Een dag in Omnium Goes is met recht een
tropische ervaring. Bij dit subtropisch
zwemparadijs hoort een echt tropisch bos, waar
achter elke boom en een plant een verhaal schuilt.
Ontdek het, e

Kinderen: EUR 6,25 | Volwassenen: EUR 6,25. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6641

Proeverij

Bierbrouwerij Emelisse in Slot Oostende
Singelstraat 5, Goes
+31 (0)6 34 09 01 12
Het bier Emelisse wordt gebrouwen in het
middeleeuwse Slot Oostende in Goes. Boek een
rondleiding door de brouwerij en proef het bier
uiteraard zelf ook!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 13,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4316
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Restaurants

Restaurant Slot Oostende
Singelstraat 5, Goes
+31 (0)6 1456 2981
Tussen de kerken in het centrum van Goes vind je
Restaurant Slot Oostende, gevestigd in het
middeleeuwse Slot Oostende. Eet een hapje of
proef een speciaalbiertje in de prachtige zalen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 13,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11614

Restaurants

Eeterij-spelerij Vierlinden
Kattendijksedijk 19, Goes
+31 (0)113 21 18 65
De kinderen kunnen zich lekker vermaken in de
binnenspeeltuin van Eeterij-spelerij Vierlinden,
terwijl de ouders wachten op het eten.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6636

Bowlen

Bowling Goes
Da Vinciplein 14, Goes
+31 (0)113 22 73 73
Bij Bowling Goes kom je om te bowlen, te eten en
te feesten! Er zijn arrangementen voor
volwassenen en voor kinderen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 23,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8410

Bioscoop

DaVinci Bioscoop Goes
Da Vinciplein 2, Goes
+31 (0)113 - 22 32 33
Deze bioscoop vlakbij de Zeelandhallen in Goes
heeft ruime zitplaatsen met veel beenruimte.
Iedere stoel heeft een eigen tafeltje, wat handig is
om je drankje of bakje popcorn op te zetten. D

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 11,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10881

Congrescentrum

Libma Zeelandhallen Goes Zakelijk
Da Vinciplein 1, Goes
+31 (0)88 - 90 00 350
Wat dacht je van een spetterend personeelsfeest
met optredens van bekende artiesten? Het
complex bestaat uit drie hallen van in totaal
15.000 vierkante meter. Ontdek de faciliteiten van
Zeela

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6888

Wat is er de komende weken te doen?
8 september 2021 Zeehondensafari vanuit historische stadshaven Goes

Deze zeehondentocht wordt georganiseerd op zes woensdagen en zes donderdagen in de zomer. De Amelia
vertrekt om 10.30 uur vanuit Goes en vaart  s middags om 16.30 uur de prachtige stadshaven weer binnen.
Adres: Vanuit binnenstadshaven Goes - Goes  | Volwassenen: EUR  59,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37866797

9 september 2021 Zeehondensafari vanuit historische stadshaven Goes

Deze zeehondentocht wordt georganiseerd op zes woensdagen en zes donderdagen in de zomer. De Amelia
vertrekt om 10.30 uur vanuit Goes en vaart  s middags om 16.30 uur de prachtige stadshaven weer binnen.
Adres: Vanuit binnenstadshaven Goes - Goes  | Volwassenen: EUR  59,-, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37866798

Open van 25
september 2021 tot 30

oktober 2021

Expositie Fashion & Art around Europe in Goes

In het najaar van 2021 is de expositie ''Fashion &amp; Art around Europe''.Doel van de expositie is om een breed
publiek laten kennismaken met mode uit verschillende Europese culturen.Voor meer informatie kijkt u op
www.goesisgoes.nl/fashionexpo
Adres: Grote Markt 23 - Goes  | Volwassenen: EUR  5,-, Kinderen: EUR  2,50 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868171

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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