Huifkartochten
Educatieve zorgboerderij De Huif
Uilenweg 2, Lelystad
+31 (0)6 375 683 85
Zorgboerderij De Huif verzorgt huifkartochten voor
kinderfeestjes, door het bosgebied het Hollandse
Hout in Lelystad.

Musea
Hijs de zeilen en zet koers naar
Batavialand!
Oostvaardersdijk 01-09, Lelystad
+31 (0)320 22 59 00
Ontdek in Batavialand hoe Nederland meer dan
7000 jaar tegen water vocht, maar ook door water
voorspoed vond. Stap aan boord van het
historische schip De Batavia. Ga aan de slag op
de scheeps

Natuurparken
Vis je maaltijd bij elkaar bij Toms Creek
Uilenweg 2C, Lelystad
+31 (0)6 57 39 18 50
In de vijvers bij Toms Creek zwemmen bijzondere
vissoorten rond. Ga jij het avontuur aan en
probeer je ze te vangen? Sportvissers en
beginners zijn hier allemaal welkom. Leuk als
origineel ge

Kinderen: EUR 5,50 | Volwassenen: EUR 5,50. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: EUR 16,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 19,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr za

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7712

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11501

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10251

Natuurparken

Natuurparken

Natuurparken

Oostvaardersplassen

Natuurpark Lelystad

Nationaal Park Nieuw Land

Kitsweg 1, Lelystad
+31 (0)320 254 585
Maak kennis met de ongetemde natuur van de
Oostvaardersplassen. Natuurliefhebbers wandelen
langs de woeste graslanden en uitgestrekte
plassen. Of kies een interessante excursie bij het
bezoek

Vlotgrasweg 11, Lelystad
+31 (0)320 286 130
In Natuurpark Lelystad zijn bijzondere dieren te
zien, zoals wilde paarden en herten. Kijk mee met
de boswachter die de otters voert en volg een van
de mooie fiets- en wandelroutes door het g

Kitsweg 1 (Oostvaardersplassen), Lelystad
+31 (0)320-254 585
Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland heeft
haar naam niet voor niks gekozen: de natuur in
het park is allemaal nog vrij jong. Alles in dit park
is aangelegd door mensen.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7159

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7015

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11258

Natuurparken

Natuurparken

Speeltuinen

Marker Wadden

Belevenissenbos Lelystad

Ballorig Lelystad

Markermeer, Lelystad
+31 (0)35 655 99 33
Een natuurparadijs, met een bescheiden plaats
voor de mens. Geniet van de rust op het nieuwste
stukje Nederland: Marker Wadden!

Veldweg 98, Lelystad
Zingen, krijsen en gek doen: het mag allemaal in
het Belevenissenbos! Deze speelnatuur beslaat
25 hectare en biedt kinderen van 6 tot 16 jaar de
kans de natuur van alle kanten te ontdekken.

Badweg 17A, Lelystad
+31 (0)320 - 23 05 74
Ballorig is een overdekt speelparadijs voor
kinderen tot en met twaalf jaar. Er is van alles te
beleven. Zo kunnen de kinderen klimmen,
klauteren, glijden en in de ballenbak spelen.

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11818

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10209

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t860

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/lelystad
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Themaparken

Wandelroutes

Wandelroutes

Luchtvaartmuseum Aviodrome

Wandelroutes Marker Wadden

Rivierduinpad - wandelroute

Pelikaanweg 50 - Luchthaven Lelystad, Lelystad
+31 (0)320 289 842
Een dagje in de wolken beleef je in de Aviodrome
op de Luchthaven Lelystad. Stap in de magische
tijdmachine en ga terug in de tijd naar de historie
van de luchtvaart.

Markermeer, Lelystad
+31 (0)35 655 99 33
Bezoek het Haveneiland, het enige toegankelijke
eiland van Marker Wadden. Hier kun je wandelen,
vogels spotten en kennismaken met dit unieke
natuurgebied.

Visvijverweg 41, Lelystad
+31 (0)320 - 29 49 39
Wandel langs rietkragen en weilanden door het
prachtige landschap van Flevoland.

Kinderen: EUR 14,95 | Volwassenen: EUR 17,95. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: EUR 3,- | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t885

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11881

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10145

Zelf actief

Zwembaden

Zwembaden

HeliCentre - Zelf vliegen in een helikopter

Zwembad De Koploper

Discozwemmen in De Koploper

Emoeweg 12, Lelystad
+31 (0)88 - 12 21 221
Altijd al een keer in een helikopter willen vliegen?
HeliCentre maakt het mogelijk.

Badweg 21, Lelystad
+31 (0)320 285 385
Kom zwemmen bij Sportcentrum De Koploper. Met
vijf verschillende zwembaden is er voor ieder wat
wils. Voor de kids is er een spannende glijbaan
van 50 meter.

Badweg 21, Lelystad
+31 (0)320 28 53 85
Lekker spetteren en swingen in het water?
Zwembad de Koploper wordt elke vrijdagavond
omgetoverd tot n grote disco. Voor iedereen van
acht tot vijftien jaar.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 449,-. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 4,60 | Volwassenen: EUR 5,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 4,30 | Volwassenen: EUR 5,70. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3100

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8747

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8748

Duiken

Surfen

Duikopleiding Aquavit

Surfschool Paradiso

Sportparkweg 4, Lelystad
Haal je duikbrevet bij Duikvereniging Aquavit. Hier
worden lessen gegeven volgens de normen van
de Nederlandse Onderwatersport Bond. Na het
theoriegedeelte ga je voor de praktijk van het duik

Uilenweg 8, Lelystad
+31 (0)6 28 70 06 32
Volg lessen bij Surfschool Paradiso, stal hier een
surfplank of houd een surffeestje! Ook kano- en
waterfietsverhuur is mogelijk.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 75,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10954

www.dagjeweg.nl

Bed Breakfast

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8856

Bed Breakfast

Winkelen

Lelymare Logies

Doors Logies

Intratuin Lelystad

Beginweg 35, Lelystad
+31 (0)6 29 576864
Ontdek het landelijke leven en geniet van de
natuur. Logeer in Scandinavische stijl bij
biologische tuinderij en paardenhouderij Lelymare
Logies, aan de rand van Lelystad.

Bronsweg 18, Lelystad
+31 (0)6 41 38 11 78
Doors Logies is een knus en sfeervol bed en
breakfast in Flevoland met zeven ruime
tweepersoonskamers. Gasten laten zich verrassen
door het uitgestrekte Flevoland, de
Oostvaardersplassen en h

Zuiderpoort 20, Lelystad
+31 (0)320 - 22 10 60
Bij Intratuin Lelystad vind je alles voor je huis, tuin,
terras en huisdier.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 41,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 42,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8617

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8648

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9004

Winkelen

Restaurants

Restaurants

Batavia Stad Fashion Outlet

Restaurant Aan Ut Water

Bataviaplein 60, Lelystad
+31 (0)320 29 29 00
Batavia Stad is de winkelstad van Nederland!
Tientallen outletwinkels van de grootste
modemerken zijn in deze stad vertegenwoordigd:
kleding voor lagere prijzen.

IJsselmeerdijk 17, Lelystad
+31 (0)320 26 36 63 / +31 (0)6 53 44 16 66
Geniet van een lunch, diner of high tea met
uitzicht over de jachthaven en het IJsselmeer!

Koffie- en Theeschenkerij Wind in de
Wilgen

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 10,50 | Volwassenen: EUR 21,75. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 17,95. Het
hele jaar open. Dagen: zo

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t939

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11508

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7226

Bronsweg 25, Lelystad
+31 (0)320 28 10 73
Geniet midden in de natuur van Lelystad van een
afternoon tea, high tea of lunch bij Koffie- en
Theeschenkerij Wind in de Wilgen.
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Restaurants

Bowlen

Evenementenbureau

Flantuas: restaurant Lelystad Airport

Bowling restaurant De Heeren van Stael

Partycentrum De Meeuwenhoeve

Emoeweg 4, Lelystad
+ 31(0) 320 288 230
Bij Flantuas serveren ze simpele maar lekkere
gerechten uit de streek. Het restaurant zit vlakbij
Lelystad Airport en heeft een terras dat in 2017
werd geerd met een plekje in de top 10 van d

Badweg 17, Lelystad
+31 (0)320 - 21 46 45
De Heeren van Stael hebben een reeks aan
moderne bowlingbanen, een restaurant en een
overdekte ballenbak. Zo kan iedereen genieten
van sport, spel en lekkernijen.

Meeuwenweg 28, Lelystad
+31 (0)320 28 82 46
Naast leuke activiteiten als swinggolf,
klootschieten en agrarische teambuilding kun je bij
Partycentrum De Meeuwenhoeve een prima feest
vieren in hun prachtige locatie aan de rand van het
Kn

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 19,25. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 21,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11433

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8222

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8801

Zeilen

Zeilen

Zeilen

Zeilen naar Marker Wadden

Zeilen met de Stedemaeght

Bataviahaven 1, Lelystad
+31 (0)88 - 25 25 000
Benieuwd naar Marker Wadden? Ga op expeditie
met de luxe driemaster Abel Tasman en vaar
vanuit Lelystad of Hoorn naar deze nieuwe
eilanden in het Markermeer.

Bataviahaven, Lelystad
+31 (0)85 - 30 35 371
De Stedemaeght is een zeilschip met allure, en
niet voor niks een van de mooiste zeilschepen van
Nederland. Kom aan boord an ga mee op een
rondvaart over het IJsselmeer.

Kinderen: EUR 28,- | Volwassenen: EUR 59,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 49,- | Volwassenen: EUR 89,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 30,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9228

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11498

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4117

Zeilen en loungen op de beeldschone
Bounty
Claerbeek 41 (Bataviahaven), Lelystad
+31 (0)320 820 204 / +31 (0)651 173 043
Het voormalige viskotterschip Bounty is
omgebouwd tot een uniek en luxe zeilschip. Een
zeilende toplocatie voor een heerlijke en sfeervolle
dag op het water. Organiseer je eigen dag vol
activ

Zeilen

Zeilen

Varen op het IJsselmeer Waddenzee met
Oxalex

Vaartochten voor kinderen met een
beperking met Stichting One Fine Day

Claerbeek 41, Lelystad
+31 (0)320 - 82 02 04
Gezellig zeilen met een groepje vrienden of
familieleden? Bij allround schepenverhuur Oxalex
kun je met een zeilboot ieder groot meer in
Nederland op.

Claerbeek 41 (Bataviahaven), Lelystad
Diverse mooie schepen geven kinderen met een
beperking de kans om een dag lang een zeiltocht
te maken over het Markermeer.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 69,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t414

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t415

www.dagjeweg.nl
Zeilen

Kies het ruime sop met zeiltochten van
Co-Sailing

Health Beauty

Bioscoop

Aestas Wellness Beauty Sauna

Agora Bioscoop Lelystad

Overstag 20, Lelystad
+31 (0)6 81 52 77 06
Hijs de zeilen en kies het ruime sop van het
IJsselmeer, Markermeer, Noordzee of
Waddenzee. Zeiler Willem neemt je met heel veel
plezier mee op zeiltocht!

Schoener 41-20, Lelystad
+31(0)320 - 21 92 94
Zoek de zon op bij Aestas Wellness Beauty
Sauna. Aestas, wat zomer betekent in het Latijn,
heeft een Finse sauna, een kruidensauna en een
Turks stoombad. Onder de zonnebank kun je
heerlijk s

Agorabaan 12, Lelystad
+31 (0)320-239 239
Agora Lelystad heeft leuke events. Zo toont de
bioscoop niet alleen films, maar er worden ook
opera's gedraaid. Zet de popcorn maar klaar!

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 100,-. Het
hele jaar open. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele
jaar open. Dagen: ma di wo do vr

Kinderen: EUR 8,20 | Volwassenen: EUR 10,30. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11743

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6875

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8636

Paintballen

Karting

Vergaderlocatie

Balls and arrows - paintball en airsoft

Kartcentrum Lelystad

Vergaderen bij Wind in de Wilgen

De Serpeling 210, Lelystad
+31 (0)6 40 18 57 81
Balls and Arrows, de naam zegt het al. Niet alleen
ballen vliegen hier door de lucht, maar ook pijlen
schieten voorbij. Probeer het paintballen of
boogschieten uit op een terrein van vijftien

Talingweg 89, Lelystad
+31 (0)320 - 28 40 21
Voel de sensatie tijdens het bloedsnelle scheuren
door de bochten, die zelfs een ervaren karter
dwingen om het beste uit zichzelf te halen. De
nieuwe outdoor kartbaan van Kartcentrum
Lelystad

Bronsweg 25, Lelystad
+31 (0)320 - 28 10 73
Koffie en Theehuis Wind in de Wilgen ligt in de
achtertuin van Lelystad. Het koffie en theehuis
beschikt over vier vergaderruimtes en een
prachtige heemtuin.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 20,95. Het
hele jaar open. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: EUR 12,50 | Volwassenen: EUR 15,95. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 65,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9689

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7884

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8841
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Bezienswaardigheid

Bezienswaardigheid

Bezienswaardigheid

Wijngaard en wijnmakerij El Placer

Prehistorische Nederzetting Swifterkamp

Groene Velden 140, Lelystad
+31 (0)6 13 86 62 96
De biologische wijngaard El Placer is gelegen in
de Groene Weiden bij Lelystad. Tijdens open
dagen krijgen bezoekers de kans een kijkje te
nemen in de wereld van de wijnbouw en een
lekker gla

Vlotgrasweg 15, Lelystad
+31 (0)320 413136 / (0)6 48816578
Ervaar hoe mensen woonden in de steentijd. In
Natuurpark Lelystad vind je de prehistorische
nederzetting Swifterkamp. Dit dorpje is gebouwd
op basis van archeologische vondsten. Wandel
door h

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 11,50. Het
hele jaar open. Dagen: za

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1197

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8745

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1196

Groene Velden - Alles voor het
buitenleven
Groene Velden 155, Lelystad
+31 (0)320223008
De Groene Velden in Lelystad laten bezoekers
kennismaken met het buitenleven door middel van
rondleidingen en workshops.

Bezienswaardigheid

DDA Classic Airlines
Emoeweg 26A, Lelystad
+31 (0)6 57 70 22 25
DDA Classic Airlines organiseert tijdens haar
vliegseizoen rondvluchten en reizen in binnen- en
buitenland.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 135,-. Open
van 1 april tot 31 oktober. Dagen: Niet bekend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1200

Wat is er de komende weken te doen?
20 september 2020

Vogels van de Oostvaardersplassen - ochtendwandeling
In mystiek morgenlicht vogels spotten in de Oostvaardersplassen. De gids vertelt je alles over de soorten die je
tegen komt. Een vroege ochtendwandeling, uit te breiden met een lunch na afloop.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 10,-, Kinderen: | Internet: https://dagjeweg.nl/k37845346

20 september 2020

Veerboot naar Marker Wadden
Vanaf de Bataviahaven in Lelystad kun je met een speciale veerboot naar Marker Wadden. Deze vaart op een
beperkt aantal dagen. Grijp deze kans en ontdek zelf dit nieuwste stukje Nederland. Geniet van de weidsheid
van de eilanden, maak een heerlijke wandeling, observeer de vogels en zie hoe de nieuwe natuur hier ontluikt.
LET OP: het dragen van een mondkapje aan boord is verplicht.
Adres: Bataviahaven 1 - Lelystad | Volwassenen: EUR 22,50, Kinderen: EUR 10,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37849275

27 september 2020

Vogels van de Oostvaardersplassen - ochtendwandeling
In mystiek morgenlicht vogels spotten in de Oostvaardersplassen. De gids vertelt je alles over de soorten die je
tegen komt. Een vroege ochtendwandeling, uit te breiden met een lunch na afloop.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Entree: EUR 10,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37845347

2 oktober 2020

Uilen van het Hollandse Hout
Ga samen met de gids op zoek naar de uilen in het Hollandse Hout. Wandel door de donkere bossen en luister
naar de verhalen die de gids vertelt. Wie weet hoor je de mysterieuze roep van een uil...
Adres: Buizerdweg, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 5,-, Kinderen: EUR 10,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37839681

3 oktober 2020

Roofvogels van de Oostvaardersplassen - Lelystad
Ga op pad met de boswachter en spot de roofvogels van de Oostvaardersplassen. Iedere maand een nieuwe
wandeling en kans op andere vogels!
Adres: Buitencentrum Oostvaardersplassen,Kitsweg 1,Oostvaardersplassen,Flevoland - Lelystad | Volwassenen: EUR 5,-, Kinderen:
EUR 10,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37834398

3 oktober 2020

Bronst Oostvaardersplassen Lelystad - middag met high tea
Aan het begin van de herfst gaan de edelherten weer op zoek naar de liefde. Stap in de ecokar en beleef de
bronst op de uitgestrekte vlakte van de Oostvaardersplassen. Vooraf geniet je van een heerlijke, wilde high tea.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 45,-, Kinderen: EUR 10,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37847830
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10 oktober 2020

Moeraswandeling Oostvaardersplassen
Ontdek de moerassen en het afgesloten gebied van de Oostvaardersplassen. Vanuit de vogelkijkhut heb je grote
kans dat je een van de bewoners treft. Deze wandeling is uit te breiden met een lunch of soep.
Adres: Buitencentrum Oostvaardersplassen,Kitsweg 1,Oostvaardersplassen,Flevoland - Lelystad | Volwassenen: EUR 45,-, Kinderen:
EUR 10,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37834469

10 oktober 2020

Bronst Oostvaardersplassen Lelystad - middag met high tea
Aan het begin van de herfst gaan de edelherten weer op zoek naar de liefde. Stap in de ecokar en beleef de
bronst op de uitgestrekte vlakte van de Oostvaardersplassen. Vooraf geniet je van een heerlijke, wilde high tea.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 45,-, Kinderen: EUR 10,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37847831

10 oktober 2020

Moeraswandeling Oostvaardersplassen
Ontdek de moerassen en het afgesloten gebied van de Oostvaardersplassen. Vanuit de vogelkijkhut heb je grote
kans dat je een van de bewoners treft. Deze wandeling is uit te breiden met een lunch of soep.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Entree: EUR 10,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37843592

11 oktober 2020

Vogels van de Oostvaardersplassen - ochtendwandeling
In mystiek morgenlicht vogels spotten in de Oostvaardersplassen. De gids vertelt je alles over de soorten die je
tegen komt. Een vroege ochtendwandeling, uit te breiden met een lunch na afloop.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Entree: EUR 10,- | Internet: https://dagjeweg.nl/k37845349

13 oktober 2020

Met de ecokar door de Oostvaardersplassen - vakantiespecial Lelystad
Ontdek de Oostvaardersplassen tijdens de herfstvakantie en laat je door de gids van Staatsbosbeheer rondrijden
in de ecokar. Leuk voor het hele gezin.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 10,-, Kinderen: EUR 8,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37848515

15 oktober 2020

Met de ecokar door de Oostvaardersplassen - vakantiespecial Lelystad
Ontdek de Oostvaardersplassen tijdens de herfstvakantie en laat je door de gids van Staatsbosbeheer rondrijden
in de ecokar. Leuk voor het hele gezin.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 10,-, Kinderen: EUR 8,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37848516

16 oktober 2020

Plukexcursie Hollandse Hout
Met de ecokar het Hollandse Hout in, op zoek naar kruiden voor in de thee! Welke kruiden je kunt plukken leer je
van de gids.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 7,50, Kinderen: EUR 5,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37848248

16 oktober 2020

Steppen in de Oostvaardersplassen - Lelystad
Ontdek de Oostvaardersplassen per step. Samen met een gids maak je al steppend een mooie tocht langs
verschillende uitkijkpunten vanwaar je de Oostvaardersplassen kunt bewonderen. Een leuke activiteit in de
herfstvakantie!
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 15,-, Kinderen: EUR 5,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37840961

16 oktober 2020

Fotosafari met de ecokar - Oostvaardersplassen
Wil je de dieren in de Oostvaardersplassen graag fotograferen? Stap dan voor een fotosafari in de ecokar. De
gids rijdt je langs de mooiste plekken.
Adres: Kitsweg 1, Oostvaardersplassen - Lelystad | Volwassenen: EUR 35,-, Kinderen: EUR 5,- | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37845513
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