
Musea

Pioniersmuseum
Zwartemeerweg 25, Kraggenburg
+31 (0)527 258 417
Alles over de grondleggers van de
Noordoostpolder vind je in het Pioniersmuseum.
Ga terug naar de tijd van de drooglegging van de
Zuiderzee!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. . Dagen: zo
wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8753

Pannenkoekenrestaurants

Midgetgolfen en heerlijke pannenkoeken
eten bij De Voorst!
Leemringweg 29, Kraggenburg
+31 (0)527 - 25 24 83
Een stevige boswandeling met de hele familie en
als afsluiter een lekkere pannenkoek! Hier in de
polder is alle ruimte voor een familiedag of
groepsuitje. Met de ideen van Partycentrum De
Voo
Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6376

Recreatieparken

Netl de Wildste Tuin
Leemringweg 19, Kraggenburg
+31(0)527 203 043
Wat eerst een akkerbouwland met witlof was, is nu
een enorm recreatiepark midden in de
Noordoostpolder. Netl de Wildste Tuin is de
ultieme bestemming voor liefhebbers van strand,
natuur, wand

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8780

Groepsaccommodaties

Groepsaccommodatie Appelhof
Leemringweg 33, Kraggenburg
+31 (0)527 - 25 25 24
Groepsaccommodatie Appelhof is een huiselijke
accommodatie voor groepen. Geniet hier van de
uitgestrektheid van Flevoland en alle recreatie die
vlak in de buurt te vinden is.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,42. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10361

Hotel

Hotel Van Saaze
Dam 16, Kraggenburg
+31 (0)527-252353
Hotel van Saaze is een familiehotel in
Kraggenburg, vlakbij de Weerribben. Een
gemoedelijk hotel, prima geschikt als startpunt
voor mooie fiets- of wandeltochten in de natuur.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 40,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10294

Platteland

Vink Fruitboerderij
Zuiderringweg 13 II, Kraggenburg
+31 (0)527 - 25 25 56
Fruitboerderij Vink heeft een boerderijwinkel met
vers fruit, groente en streekproducten. Bezoekers
mogen zelf fruit plukken in de pluktuin.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8784
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Wat is er de komende weken te doen?
4 september 2021 Vaar mee naar Vogeleiland

Vaar mee over het Zwarte Meer naar de jungle van het Vogeleiland
Adres: Kadoelerweg 26-C - Kraggenburg  | Volwassenen: EUR  25,-, Kinderen: Onbekend | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869086

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 1 van 1  -  DagjeWeg.NL Stedengids van Kraggenburg  -  www.dagjeweg.nl/dagjeuit/kraggenburg


