
Musea

De Verhalenwerf Hoogeveen
Willemskade 27, Hoogeveen
+31 (0)528 268 131
In Bibliotheek Hoogeveen bevindt zich de
Verhalenwerf. Hier wordt het verleden en heden
van Hoogeveen verteld aan de hand van de
schatkamer van Hoogeveen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11527

Speeltuinen

Zippa Zebra's Funjungle
Groenewegenstraat 21, Hoogeveen
+31 (0)528 26 18 88
Luchtkussens, ballenbaden en slingerkooien: alles
om de 'aapjes' te vermaken. Zippa Zebra is een
knotsgekke indoorspeeltuin in hartje Drenthe.

Kinderen: EUR 8,- | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5184

Speeltuinen

Natuurontdekplek Zuiderpark
Bieleveldlaan, Hoogeveen
Ga lekker ravotten in de vrije natuur en kom
nestkastjes maken, vlotten bouwen  en boompjes
planten. Bij Natuurontdekplek Zuiderpark in het
Zuiderpark leren kinderen alles over de natuur.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10242

Zelf actief

Zweefvliegen Hoogeveen -
introductievlucht
Plesmanstraat 2 - Vliegveld Hoogeveen,
Hoogeveen
+31 (0)6 54 96 26 69 / +31 (0)528 26 46 00
Vlieg mee in een zweefvliegtuig van Vliegclub
Hoogeveen. Onder begeleiding van een ervaren
zweefvlieger ga je de lucht in voor n dag? Heb je
meer ambitie? Volg dan een opleiding tot
zweefvlieKinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 50,-. Open van 1
maart tot 31 oktober. Dagen: zo ma wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1039

Hotel

Hotel Hoogeveen
Mathijsenstraat 1, Hoogeveen
+31 (0) 528 263 303
Kom even helemaal tot rust in  Hotel Hoogeveen.
Een hotel waar je heerlijk kunt ontspannen, maar
ook lekker kunt eten en vergaderen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 29,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10199

Escape Room

Escaperoom The Basement
De Vos van Steenwijklaan 75, Hoogeveen
+31(0)528 522 133
In The Basement Hoogeveen vind je spannende
escape rooms met pittige hersenkrakers. Help een
archeoloog ontsnappen uit een kelder of wees de
held in een grill-restaurant van een aantal decenn

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 85,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12392
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