
Campings

Camping de Biesterij
Biesterij 1, Rijssen
+31 (0)6 14 20 41 34
Het Rijssense Schwarzwald weleens gezien?
Nee? Tijd voor een vakantie op de gezellige
Camping de Biesterij! Deze camping is ideaal
geschikt voor natuurliefhebbers en gezinnen met
kinderen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 9,-. Open van 1 april
tot 1 oktober. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6050

Musea

Rijssens Museum
Kasteellaan 1b, Rijssen
+31 (0)548 - 51 42 61
In het Rijssens Museum kan het rijke verleden van
Rijssen worden ontdekt. Er is zelfs een
verkleedkist met klederdracht.

Kinderen: EUR 3,50 | Volwassenen: EUR 6,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6287

Musea

Internationaal Brandweermuseum
Kasteellaan 1, Rijssen
+31 (0)548 51 42 61
Gefascineerd door de brandweer? Leer alles over
dit bijzondere beroep in het Internationaal
Brandweermuseum in Rijssen, waar werktuigen
uit de hele wereld zijn verzameld.

Kinderen: EUR 3,50 | Volwassenen: EUR 6,50. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7306

Zelf actief

Themafeesten en actieve uitjes in Twente
Markeloseweg 115, Rijssen
+31 (0)548 518 505
Een ritje met een echte limousine, de bossen in
met een buggy of dansen op een gaaf themafeest!
Partycentrum  Restaurant Het Schwarzwald heeft
allerlei gezellige groepsactiviteiten en organis

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9134

Bowlen

't Witte Hoes - restaurant en bowling
Markeloseweg 90, Rijssen
+31 (0)548 512 475
De zes bowlingbanen van Bowlingcentrum 't Witte
Hoes vormen het toneel van een keiharde strijd.
Wie gooit de eerste strike? Kom ook naar 't Witte
Hoes voor andere groepsuitjes of om iets te e

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 23,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10175
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