
Kastelen

Huis Verwolde
Jonker Emilelaan 4, Laren
+31 (0)573 401 825
Huis Verwolde siert al sinds 1776 het dorpje
Laren. De prachtige tuin en de mooie inrichting
van het huis zijn een bezoekje waard.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 10,-. Open van
1 april tot 31 oktober. Dagen: zo wo do
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4177

Kinderboerderijen

Beleefboerderij De kleine Carrousel
Koebushorst 7, Laren
+31 (0)573 221 306
Het is een gekakel van van jewelste op
Beleefboerderij De kleine Carrousel, waar meer
dan honderd dieren wonen. Met een
kinderboerderij en speelweide vermaken kinderen
n dieren zich hier uits

Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 4,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3991

Musea

Kunst theater en muziek bij Singer Laren
Oude Drift 1, Laren
+31 (0)35 539 39 39
Singer Laren is zowel een villa vol kunstwerken als
een theater vol toneel, cabaret, musical en
muziek.

Kinderen: EUR 10,- | Volwassenen: EUR 17,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t586

Pannenkoekenrestaurants

Poffertjeskraam Laren
De Brink, Laren
+31 (0)6 53 65 72 61
De oud-Hollandse poffertjeskraam bepaalt in
Laren al ruim honderd jaar het straatbeeld. Kanten
gordijnen, linnen plafonds en natuurlijk
overheerlijke poffertjes.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Open van 12
maart tot 13 september. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7916

Speeltuinen

Speelbos 't Laer
Oude Postweg 1, Laren
Tijd om terug te gaan naar de natuur. Want buiten
spelen is goed voor je! Ontdek het zelf en ga
ravotten in Speelbos 't Laer.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10499

Theaters

Singer Laren
Oude Drift 1, Laren
+31 (0)35 539 39 39
Het vernieuwde Singer Laren is een culturele
ontmoetingsplek voor beeldende- en
podiumkunsten. Ideaal voor een avondje uit of een
feestelijke bijeenkomst.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t769

Zelf actief

Ontdek de Achterhoek met Unieke Uitjes
Deventerweg 67 C, Laren
+31 (0)573 - 740 004
Er zijn weinig plekken in Nederland waar het zo
fijn is om rond te toeren als in de Achterhoek.
Huur onder andere fietsen, elektrische scooters of
een kano voor een fijn dagje uit!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12669

Zwembaden

Openluchtzwembad Leussinkbad
Holterweg 45, Laren
+31 (0)573 401 748
Op warme dagen biedt het water van
Openluchtzwembad Leussinkbad heerlijke
verkoeling. En in de ligweide kun je ontspannen
genieten van de zon!

Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 5,80. Open van
8 mei tot 14 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9496

Proeverij

Wijnmakerij De Braoke
Deventerweg 88, Laren
+31 (0)573 - 40 17 99
Maak een dagje op Wijnmakerij De Braoke
compleet met bijvoorbeeld steppen, kanovaren,
raften of mountainbiken. Geniet daarna in het
proeflokaal van een lekker glaasje wijn.

Kinderen:  | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6462
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Restaurants

Mauve  Restaurant  Bar
Brink 1, Laren
+31 (0)35 538 0990
Geniet van het Gooi en lekker eten bij Mauve
Restaurant  Bar. Dineer tussen de vele
schilderijen en rust lekker uit op het grote terras.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7503

Restaurants

L'Elefante Bianco
Naarderstraat 15, Laren
+31 (0)35 531 3467
In restaurant L'Elefante Bianco proef je Itali in je
mond. Ook zanger Marco Borsato eet hier graag
een pizza.

Kinderen: EUR 8,95 | Volwassenen: EUR 9,95. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7908

Creatief

Kunst en Sierglasblazerij Martorell
Zutphenseweg 56, Laren
+31 (0)575 - 43 37 22
Tijdens een workshop glasblazen bij Kunst en
Sierglasblazerij Martorell maak je zelf een vaas of
een beeldje!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 22,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6576

Ballonvaart

De lucht in met BAS Ballonvaarten
Verwoldseweg 26, Laren
+31 (0)573 40 18 26
Ballonvaren over Nederland, een onvergetelijk
avontuur! Het is zelfs mogelijk om een nachtelijke
ballonvaart te maken, waarbij je de zon ziet
opkomen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 149,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4766

Ballonvaart

Ballonvaren in Nederland
Rengersweg 3, Laren
+31 (0)573 - 43 27 55
Een luchtballonvaart is een droom van vele
mensen. A3 Ballon maakt dit mogelijk op locaties
in heel het land.

Kinderen: EUR 109,- | Volwassenen: EUR 159,-. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t978

Wat is er de komende weken te doen?
15 september 2021 Tuinrondleiding

Ga mee met een rondleiding door de tuin en park bij Huis Verwolde.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37857292
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