
Kinderboerderijen

Kinderboerderij De Warande
't Merk 12, Huizen
+31 (0)35 525 66 98
Help de boer op de kinderboerderij om konijnen,
geitjes en alle anderen dieren te voeren. Ook
verjaardagspartijen vier je op De Warande. Versier
een taart of maak een eigen schaapje van echt

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6701

Zelf actief

Smeed je eigen kunstwerk met gloeiend
metaal
Havenstraat 300, Huizen
+31 (0)6 47 24 63 53
De kolen worden opgestookt, de banden worden
gesmeed! Ga aan de slag tijdens een stoere
workshop waarbij je de kneepjes van het vak van
de smid leert. En maak een kandelaar,

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 60,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9549

Zwembaden

Zwembad Sijsjesberg
Ericaweg 22, Huizen
+31 (0)35 525 3884
Tussen bos en hei ligt het prachtige
openluchtzwembad Sijsjesberg verscholen. Met
een duikplank, glijbaan en ligweiden kan hier
worden genoten van de zomer.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 6,40. Open van 24
april tot 6 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8526

Klimmen

De lucht in bij Coronel Adventure Indoor
Klimpark
IJsselmeerstraat 314, Huizen
+31 (0)355 287 078
Bij Coronel Adventure Indoor Klimpark ga je de
uitdaging aan op grote hoogte. Slinger, klauter,
spring en klim van touwbrug naar tokkelbaan en
van platform naar platform!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,95. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9591

Restaurants

Restaurant De Haven van Huizen
Havenstraat 81, Huizen
+31 (0)35 524 03 69
Geniet bij restaurant De Haven van Huizen in een
voormalige visrokerij van allerlei lekkernijen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8052

Restaurants

Goya Sushi  Grill
Plein 2000 7a, Huizen
+31 (0)355 256 646
Bij Goya Sushi  Grill mag je zoveel eten als je op
kunt. Kies vlees, vis en groenten en de koks
maken er iets heerlijks van.

Kinderen: EUR 15,- | Volwassenen: EUR 26,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7948

Restaurants

Eethuys  Donder
Voorbaan 42, Huizen
+31 (0)35 525 73 57
Eethuys  Donder is een culinair begrip in Huizen
en ver daarbuiten. De heerlijkste gerechten komen
hier op tafel, met een klein Gooisch tintje.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 29,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8017

Bowlen

Bowlingcentrum Huizen
Plein 2000 13, Huizen
+31 (0)35 - 66 68 623
Strek die armen en zwaai alle tien de kegels om!
Een avondje uit bij Bowlingcentrum Huizen is
sportief en recreatief tegelijk.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 28,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8047

Health Beauty

Make-up workshop bij Coronel
Beauty
IJsselmeerstraat 314, Huizen
+31 (0)355 287 078
Leer hoe je jezelf mooi opmaakt in de make-
upstudio Coronel Beauty.Zone in Huizen. Een
ervaren visagist leert je alle kneepjes van het vak.
Leuk om te doen met vriendinnen!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 35,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9872
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Bioscoop

Kinepolis Huizen
Plein 2000 5, Huizen
+31 (0)35 58 806 33
Deze bioscoop is met vier zalen niet groot, maar je
hoeft geen film te missen. Het filmprogramma is
niet iedere dag hetzelfde maar gedurende de
week staan gewoon alle populaire films van het

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 11,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10922

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 2 juni 2021

tot 2 oktober 2021
Botter zeilervaring !

Varen met een Botter
Een keertje varen met originele Botter op de voormalige Zuiderzee. Je kan vanaf € 10,-  uurtje varen of een
opstaptochten maken. Altijd een onvergetelijke zeilervaring, ook voor kinderen!
zie : www.huizerbotter.nl
Adres: Havenstrraat 300 - Huizen  | Volwassenen: EUR  35,-, Kinderen: EUR  12,50 | Internet: https://dagjeweg.nl/k37856626

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. 
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