
Musea

Stoomtrein Katwijk Leiden
Jan Pellenbargweg 1, Katwijk
+31 (0)71 572 4275
Geniet van de omgeving terwijl de locomotief
zachtjes tuft. Het smalspoor tussen Wassenaar en
Leiden is een historisch hoogstandje. Leer meer
over de historie in het museum en stap in de trei

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 9,-. Open van 3
april tot 28 oktober. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2994

Musicals

Soldaat van Oranje - De Musical
1e Mientlaan / Wassenaarseweg 75, Katwijk
+31 (0)714 014 511
Beleef Soldaat van Oranje - De Musical in de
TheaterHangaar in Katwijk. Een unieke en
meeslepende ervaring!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10758

Musicals

Musical Soldaat van Oranje
1e Mientlaan 75, Katwijk
+31 (0)900-1353
Heb jij Soldaat van Oranje nog niet gezien? De
prijswinnende musical draait al jaren en is enorm
populair. De voorstelling wordt gespeeld in de
TheaterHangaar in Katwijk.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11196

Wandelroutes

Romeinse Limespad
Buitensluis, Katwijk
+31 (0)33 465 36 60
De grenzen van het Romeinse Rijk liggen
verborgen, dwars door Nederland. Verken de
Romeinse Limes en loop het Limespad, wat 275
kilometer lang is. Gelukkig is het verdeeld in
etappes van vijf

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11858

Bungalowparken

Vakantiepark De Noordduinen
Campingweg 1, Katwijk
+31 (0)71-402 52 95
Wie naar Recreatiecentrum De Noordduinen in
Katwijk  gaat, is slechts 300 meter verwijderd van
rust, ruimte, wind en zee. Geniet van de zeelucht
en de duinen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,28. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5598
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