Kastelen

Musea

Musea

Proeven en bakken in Bakkerijmuseum
De Oude Bakkerij

Het Nederlands
Stoommachinemuseum

Nieuwstraat 8, Medemblik
+31 (0)227- 545 014
Stap binnen in Bakkerijmuseum De Oude
Bakkerij, laat de bel rinkelen en snuif de geur van
versgebakken koeken op. Mmm, heerlijk!

Oosterdijk 4, Medemblik
+31 (0)227 544 732
Wie meer wil weten over stoommachines is bij Het
Nederlands Stoommachinemuseum op de juiste
plaats. Het stoomgemaal is gebouwd in 1907 en
werkt nog steeds!

Kinderen: EUR 4,- | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do za

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 7,-. Open van
17 februari tot 6 januari. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t1375

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t2238

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t5301

Kasteel Radboud
Oudevaartsgat 8, Medemblik
+31 (0)227 541 960
Neem een duik in de geschiedenis tijdens een
bezoek aan Kasteel Radboud. Dit is een prachtig
kasteel uit de dertiende eeuw met een bijzondere
collectie historische voorwerpen. En: ze hebben n

Watersporten
Een heerlijk dagje zeilen op het
IJsselmeer

Stedentrips

Bungalowparken

Mix van Medemblikse uitjes

Bungalowpark Zuiderzee

Kaasmarkt 6, Medemblik
+31 (0)229 57 47 35
Met RondjeRegio kun je je eigen dagje weg
samenstellen in Medemblik. Wat te denken van
varen met een fluisterboot, een potje midgetgolf of
een fotospeurtocht door de stad.

Oosterdijk 1, Medemblik
+31 (0)227 542 345
Voor een bezoek aan de historische stadjes rond
het IJsselmeer verblijf je in het Vakantiepark
Zuiderzee. Het park ligt pal aan het water.
Vakantiegasten hebben de mogelijkheid om een
bootje

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 20,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 9,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 10,63. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t11329

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9173

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t5255

Pekelharinghaven 50 (kantoor), Medemblik
+31(0)229 750 739
Voel de wind in je haren terwijl de golven tegen de
boot spatten. Op een zeilboot van Happy Sailing
beleef je een heerlijke tijd op het water met familie,
vrienden of collega's!

Bungalowparken

Bowlen

Zeilen

Actief genieten op Bungalowpark
Zuiderzee

Bowling en Partycentrum
Medemblik

Zeilen met De Horizon

Oosterdijk 1, Medemblik
+31 (0)227 542 345
Actief genieten aan het IJsselmeer. Dat kan op het
sfeervolle Bungalowpark Zuiderzee. Het park biedt
actie en ontspanning voor jong en oud.

Zeldenrust 1, Medemblik
+31 (0)227 54 23 86
Flits die pinnen er in n keer af en maak de blits op
de bowlingbaan! In Bowling en Partycentrum
Medemblik kun je bowlen op n van de acht
bowlingbanen en eten.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 17,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 19,50. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 61,67. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t6204

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t10213

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t4119

Langereis 34, Medemblik
+31 (0)226-411167 / (0)6-51433491
De Friese meren zijn d plek bij uitstek voor de
waterliefhebbers. Maak vanuit de stoere Friese
Tjalk De Horizon kennis met de vele gezichten van
Friesland!

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/medemblik
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Bezienswaardigheid

Meelmolen De Herder
Westerdijk 3, Medemblik
+31 (0)227 543198
Molen De Herder in Medemblik maalt ambachtelijk
meel voor de consument. Kom op een zaterdag
zelf kijken hoe het meel wordt gemalen in de
molen. Dit prachtige stukje oud-Hollandse
techniek sta
Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 2,-. Het hele
jaar open. Dagen: za

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t11173

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.
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