
Musea

Wieringer Eiland Museum 'Jan Lont'
StroeÃƒÂ«rweg 39, Hippolytushoef
+31 (0)227 511 353
In Wieringen bevindt zich de boerderij van Jan
Lont, waar zijn nagedachtenis bewaard wordt.
Kom kijken en ontdek alle facetten van het leven
van de vroegere eilandbewoners.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7360

Tuinen

Open Tuin Zonnehoek
Slingerweg 127, Hippolytushoef
+31 (0)227 608 777
Groene velden, perken vol bloemen en heerlijke
zitjes. Dat is de Zonnehoek, een lusttuin om in te
dwalen en je ogen uit te kijken.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 4,-. Open van 1 april
tot 1 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10639

Zelf actief

De Groot Recreatie op de
Waddenzee
Gemeenelandsweg 50, Hippolytushoef
+31(0)6 51 80 65 81
Beleef de Waddenzee met al je zintuigen! De
Wadbelevenissen van De Groot Recreatie laten de
Waddenzee zien, horen, ruiken en proeven.

Kinderen: EUR 15,- | Volwassenen: EUR 20,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10558

Busreizen

Maak een busreis met Peer  Co
Koningsweg 93, Hippolytushoef
+31 (0)227 - 55 51 25
Plof lekker neer in een van de bussen van Peer
Co. De buschauffeurs brengen iedereen op de
plek van bestemming!

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10595

Restaurants

Eeterij Ongder de Kukel
Kerkplein 19, Hippolytushoef
+31 (0)227 - 59 31 18
Bij Eeterij Ongder de Kukel voelt iedereen zich
meteen op zijn gemak! Ga eens lekker dineren
met familie, vrienden of collega's en geniet van
een bourgondisch avondje uit.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 22,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10577
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