
Kinderboerderijen

Kinderboerderij IJsselstee
Geinoord 9-12, Nieuwegein
+31 (0)6 50 00 54 57
Kinderboerderij IJsselstee is een plek waar
kinderen gezellig met dieren kunnen knuffelen. Er
wonen op de boerderij konijnen, geiten, ezels,
varkens en nog veel meer nieuwsgierige dieren.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6910

Musea

Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113, Nieuwegein
+31 (0)30 657 95 81
Museumwerf Vreeswijk biedt met exposities en
gerestaureerde oude schepen inzicht in de oude
scheepsbouw, de aandrijving van vroegere
schepen en de gangbare typen destijds. Het
museum restaure

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 3,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6481

Saunas Gezondheidsbaden

A-Style Beautyfarm - complete
beautydag
Tritonburg 1, Nieuwegein
+31 (0)30 737 01 00
A-Style Beautyfarm biedt een heel aantal
verschillende beautyarrangementen voor een
ontspannend dagje weg. En badkleding is hier
altijd toegestaan!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 91,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t928

Theaters

DE KOM - stadstheater en
kunstencentrum
Stadsplein 6, Nieuwegein
+31 (0)30 60 455 54 (kassa)
In stadstheater en kunstencentrum DE KOM staan
verschillende theatervoorstellingen op de planken,
maar je kunt ook zelf meedoen met kunstprojecten
en workshops.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9152

Zelf actief

Test de supersnelle Wavesurfer van
Down Under
Ravensewetering 1, Nieuwegein
+31 (0)30 28 77 777
Voor wavesurfen of bodyboarden hoeft het niet
zonnig te zijn. Bij Down Under bedwing je de
golven lekker binnen. Pak een bodyboard of
waveboard en probeer de Wavesurfer. Op vrijdag-
en zaterd
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 32,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9681

Zelf actief

Jumpsquare Nieuwegein: het grootste
trampolinepark van Europa!
Van Musschenbroekbaan 2, Nieuwegein
Spring een gat in de lucht bij Jumpsquare
Nieuwegein! Duik in de schuimblokken, maak een
dubbele salto of spring metershoog en dunk bij het
basketballen in de Sport Area.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,99. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10650

Zelf actief

Huur een oldtimer
Dorpsweg 132B, Nieuwegein
+31 (0)30 747 0040 / +31 (0)6 868 994 52
(Whatsapp
Maak een plezierritje of huur een oldtimer voor de
bruiloft. Met de oldtimers van huureenoldtimer.nl
steel je de show.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9974

Klimmen

Mountain Network Nieuwegein
Blokhoeve 12, Nieuwegein
+31 (0)88 - 12 36 910
Kom klimmen onder de rook van Utrecht. Dit
onderscheiden klimcentrum van Nieuwegein is
zeer indrukwekkend. Naast klimmen is het ook
mogelijk om lekker te eten.

Kinderen: EUR 9,50 | Volwassenen: EUR 13,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9308

Bowlen

Bowling en Partycentrum
Nieuwegein
Blokhoeve 16, Nieuwegein
+31(0)30 - 60 53 551
Maak van het oer-Amerikaanse bowlen een
interculturele ervaring! Geniet na het bowlen
bijvoorbeeld van een Javaans buffet, kom
tafelgrillen of boek bijvoorbeeld n van de bbq-
arrangementen.
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 3,14. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10195
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