
Musea

Drukkerijmuseum Meppel
Kleine Oever 11, Meppel
+31 (0)522 242 565
In het centrum van Meppel staat een
monumentaal gebouw dat in 1995 omgedoopt is
tot het Drukkerijmuseum. Beleef de drukkunst
vanaf de prehistorie.

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4191

Pannenkoekenrestaurants

Pannenkoekenschip De Libert
Stoombootkade 12, Meppel
+31 (0)522 - 24 00 00
In het centrum van Meppel ligt een honderd jaar
oude klipper afgemeerd: De Libert. Ruige
zeebonken zijn hier niet meer, maar wel heerlijke
pannenkoeken.

Kinderen: EUR 9,- | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6471

Theaters

Schouwburg Ogterop Meppel
Zuideinde 70, Meppel
+31 (0)522 25 42 42
Schouwburg Ogterop biedt voor ieder wat wils:
van theater en cabaret tot dans en toneel. Een
voorstelling bijwonen in Schouwburg Ogterop is
voor iedereen een bijzondere herinnering.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4615

Zwembaden

Bad Hesselingen
Badweg 1, Meppel
+31 (0)522 251 002
Volop vermaak en ontspanning is te vinden in het
subtropische zwembad Bad Hesselingen Meppel.
Naast zwemmen ontspan je heerlijk in het
saunaplein!

Kinderen: EUR 5,50 | Volwassenen: EUR 5,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7040

Klimmen

KlimAvontuur Meppel
Badweg 1, Meppel
+31 (0)522 - 25 10 02
Tokkelen, klimmen, klauteren en het parcours op
grote hoogte bedwingen. Eng? Hoe gek je het
maakt bepaal je zelf bij KlimAvontuur Meppel.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,75. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11628
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