Musea

Musea

Musea

Storm op zee! Vaar mee door de Gouden
Eeuw

Samen reizen met de
Museumstoomtram

Net als vroeger! Woonkamers en winkels
vol retro spullen

Roode Steen 1, Hoorn
+31 (0)229 280 022
Stap aan boord van een zeventiende-eeuws schip
en trotseer golven van acht meter hoog! In het
Westfries Museum beleef je de Gouden Eeuw
alsof je er zelf bij was.

Van Dedemstraat 8, Hoorn
+31 (0)229 25 52 55
Maak samen met collega's of familie een
nostalgisch ritje in de Museumstoomtram. Er zijn
verschillende arrangementen mogelijk.

Krententuin 24 (Oostereiland), Hoorn
+31 (0)229 214 001
Snuffel rond in het verleden in het Museum van de
20e Eeuw. Kijk onder andere binnen bij oude
winkeltjes, de woonkamer van opa en oma en een
ouderwetse herenkapper. Van speelgoed tot mode
en

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: EUR 17,30 | Volwassenen: EUR 23,15. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2694

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8345

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t337

Musea
Museumstoomtram HoornMedemblik

Musea

Museumhuis Bonck

Musea
De oudheidkamers van de Kaap Hoornvaarders

Van Dedemstraat 8, Hoorn
+31 (0)229-255 255
Maak een bijzondere reis terug in de tijd tussen
drie Zuiderzeesteden met de Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik en het museumschip.

Binnenluiendijk 3, Hoorn
+31 (0)20-5210630
Val met de deur in Huis Bonck! Dit huis was eens
een koopmanshuis, een linnenweverij en een
stadsboerderij. En nu is het een Museumhuis,
waar iedereen mag binnenkijken: van de
voorkamer tot d

Kinderen: EUR 10,25 | Volwassenen: EUR 13,70. Open
van 1 april tot 30 december. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do za

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
april tot 30 september. Dagen: wo

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1377

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11888

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4713

Saunas Gezondheidsbaden

Achterom 17, Hoorn
+31 (0)229 215 964
In de oudheidkamers in Hoorn bevindt zich een
rijke geschiedenis van de Nederlandse zeevaart.
Stichting De Kaaphoorn heeft destijds alle
gegevens bewaard.

Theaters

Wandelroutes

Sauna Thermen Suomi

Schouwburg Het Park Hoorn

Rondleiding door Hoorn

Holenweg 6, Hoorn
+31 (0)229 214 882
Thermen Sauna Suomi brengt iedere bezoeker tot
rust. Een kruidentempel, ontspanningstuin en nog
veel meer saunafaciliteiten laten iedereen
ontspannen.

Westerdijk 4, Hoorn
+31 (0)229 291 000
Schouwburg en Congrescentrum Het Park staat in
het centrum van Hoorn met een mooi uitzicht over
het Hoornsche Hop. Zin in een theatraal avondje
uit? Hier worden gevarieerde voorstellingen get

Draafsingel 41, Hoorn
+31 (0)6-11 53 43 10
Leer Hoorn cht kennen tijdens een rondleiding met
stadsgids Alette. Ze neemt je mee langs de
verborgen parels van Hoorn en weet er van alles
over te vertellen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 27,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

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

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6664

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9176

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12146
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Wandelroutes

Watersporten

Watersporten

Kabouterpad Terschelling

Suppen in Hoorn en andere plaatsen

Badweg Hoorn (startplaats), Hoorn
+ 31 (0)562-442 116
Er wonen kabouters op Terschelling! Overal
hebben ze sporen achtergelaten: kleine
voetafdrukken, geplet gras en zelfs een
kabouterdrolletje. Ga je mee op zoek?

Vluchthaven, Hoorn
+31 (0)6 250 232 42
Stap op een sup board en peddel door de havens
van Hoorn en de grachten in het centrum. Een
avontuurlijke manier om Hoorn te verkennen, of
een andere plaats in Nederland.

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Open van 1
april tot 1 oktober. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12110

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12306

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10278

Watersporten

Historische rondvaart met gids door het
pittoreske Hoorn
Schuijteskade 21, Hoorn
+31 (0)6 46374059
Met de taxisloep van Watertaxi Hoorn kom je op
elke gewenste plek. Zo ontdek je Hoorn van een
bijzondere kant, want de sloep vaart naar diverse
opstapplaatsen. Ook zijn er rondvaarten, door d

Winkelen

Restaurants

De Egberdina - Zeiltochten

Intratuin Hoorn

Restaurant d'Oude Waegh

Nieuwe Wal, Hoorn
+31 (0)6 51 16 45 09
Kom aan boord van het prachtige klassieke
zeilschip De Egberdina en geniet van een heerlijk
dag op zee.

Noorderdracht 20A, Hoorn
+31 (0)229 - 26 18 18
Intratuin Hoorn is niet alleen d plek voor plant- en
tuininspiratie, maar biedt ook overheerlijke high
tea's voor een gezellige ochtend of middag.

Roode Steen 8, Hoorn
+31 (0)229 215 195
Neem een soepje met tosti of ga voor een diner
naar het historische pand van Restaurant d'Oude
Waegh. Of pak een biertje op hun gezellige terras
in het hart van Hoorn: het plein Roode Steen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 52,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

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

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

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t320

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9006

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12307

Creatief

Schaatsen en Skieen

Versier je eigen taart!

Kunstijsbaan De Westfries

Lange Kerkstraat 9, Hoorn
+31 (0)229 504 560
Kom naar Maak je Taart en creer de meest
prachtige taarten of cupcakes!

Westfriese Parkweg 5, Hoorn
+31 (0)229 - 27 76 60
De Westfries is een gezellige kunstijsbaan waar
jong en oud terecht kan voor een sportief dagje
uit. Beginners en gevorderden: de hele familie kan
mee naar de schaatsbaan!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,95. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za

Kinderen: EUR 5,90 | Volwassenen: EUR 7,-. Open van
27 september tot 17 maart. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9376

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10564

www.dagjeweg.nl

Bowlen

Bioscoop

Bioscoop

Bowling Hoorn

Vue bioscoop Hoorn

Cinema Oostereiland

Huesmolen 59, Hoorn
+31 (0)229 - 21 14 70
Kom bowlen bij Bowling Hoorn! Het centrum heeft
twaalf banen. Bekijk het spel vanaf n van de
gezellige zitjes rondom de baan. Neem je familie
of vrienden mee en blijf na afloop nog even voor

Westfriese Parkweg 3, Hoorn
+31 (0)229 768992
Zak maar achterover in het Westfriese plaatsje
Hoorn en geniet van jouw favoriete film. Door de
optimale kwaliteit van de filmprojectie van deze
Vue bioscoop lijken de films van het doek te s

Krententuin 25, Hoorn
+31 (0)229 232296
Een bezoek aan Cinema Oostereiland is direct
een toeristische expeditie. Je gaat per watertaxi
naar de ingang van dit filmtheater op een eiland
voor Hoorn. De bioscoop is eigenzinnig en progr

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 22,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za

Kinderen: EUR 6,80 | Volwassenen: EUR 11,30. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 8,- | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10211

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10902

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10903

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 2 van 2 - DagjeWeg.NL Stedengids van Hoorn - www.dagjeweg.nl/dagjeuit/hoorn

