
Kastelen

Landgoed Zuylestein
Rijksstraatweg 7-9, Leersum
+31 (0)6 37 41 72 41
Landgoed Zuylestein brengt iedereen terug naar
de tijd van prinsen en prinsessen. Het landhuis ligt
in een prachtig historisch park.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7110

Pannenkoekenrestaurants

Pannenkoekenhuis Leersums
Laarsje
Kerkplein 6, Leersum
+31 (0)343 453 967
Op het sfeervolle kerkplein van Leersum bevindt
zich pannenkoekenhuis Leersums Laarsje. In de
omgeving zijn veel leuke wandel- en fietsroutes te
doen.

Kinderen: EUR 5,70 | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6210

Wandelroutes

Wandeltocht Leersumse Plassen
Maarsbergseweg 18a, Leersum
+31 (0)343 43 13 60
Kies voor een van de vele wandeltochten die om
de Leersumse Plassen, door bosgebied en over
heide voeren. Struin door het stuifzand of bezoek
een observatiehut.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t970

Zwembaden

Bosbad Leersum
Scherpenzeelseweg 45, Leersum
+31 (0)343 45 22 33
Bij mooi weer geniet je van het water en de zon bij
Bosbad Leersum, een openluchtzwembad met
drie baden, een glijbaan en een zonneweide.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Open van
18 april tot 1 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t229

Vakantiepark

Landgoed Ginkelduin - Molecaten Park
Scherpenzeelseweg 53, Leersum
+31 (0)343-489 999
Omringd door de prachtige natuur van de
Utrechtse Heuvelrug staat een verblijf op
vakantiepark Landgoed Ginkelduin garant voor
een verademing. Even weg van de dagelijkse
beslommeringen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 19,42. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7062

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/leersum

Wat is er de komende weken te doen?
5 september 2021 Natuur en historie van het Leersumse Veld

Wandel met je gezin mee en ontdek met de gids de natuur en historie van het Leersumse Veld. Een wandeling
door statige lanen en langs Piemontese koeien en de Leersumse Plassen. Na afloop staat er een kop koffie of
thee voor je klaar.
Adres: Maarsbergseweg 18a, Utrechtse Heuvelrug - Leersum  | Volwassenen: EUR  5,-, Kinderen:  | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37858900

19 september 2021 THE FAT LADY sings... again!

The Fat Lady is nooit gestopt met zingen! De eerste klanken na corona laat ze je horen in een serie van
bruisende concerten in het koetshuis van het adembenemende Parc Broekhuizen.
Adres: Broekhuizerlaan 2, 3956 NS, Leersum - Leersum  | Volwassenen: EUR  0,40, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37869094

26 september 2021 Militaire geschiedenis Leersumse Veld

Maak met de gids van Staatsbosbeheer een wandeling door het Leersumse veld en ontdek het militaire verleden
van dit gebied, uit de tijd van Tweede Wereldoorlog. Bijzondere verhalen waarvan de sporen nog altijd zichtbaar
zijn in het landschap.
Adres: Maarsbergseweg 18a, Utrechtse Heuvelrug - Leersum  | Volwassenen: EUR  7,50, Kinderen:  | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37858902
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