Campings

Campings

Campings

Molecaten Park Waterbos

Molecaten Park Van Iterson

Molecaten Park Rondeweibos

Duinrand 11, Rockanje
+31 (0)181-401900
Het rustige strand van Rockanje is d plek voor een
mooie vakantie. Camping Waterbos is knus en van
alle gemakken voorzien.

C. G. van Kleijburgweg 3, Rockanje
+31 (0)181-401200
Camping Van Iterson is de plek voor lange
vakanties. De camping beschikt uitsluitend over
vaste staanplaatsen. Zandstranden liggen op
loopafstand!

Schapengorsedijk 19, Rockanje
+31 (0)181-401944
Zon, zee en strand: dat is een vakantie op
Camping Rondeweibos. De camping ligt vlakbij de
badplaats Rockanje.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,50. Open van 29
maart tot 1 november. Dagen: Elke dag geopend.

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

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,73. Open van 29
maart tot 1 november. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7009

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7011

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7010

Musea
Openluchtmuseum De Duinhuisjes
Duinstraat 18, Rockanje
+31 (0)181 30 11 10
Openluchtmuseum De Duinhuisjes bestaat uit vier
historische duinhuisjes tussen Oostvoorne en
Rockanje. De huisjes zijn ingericht in de
oorspronkelijke stijl.

Musea
Alles over een bakkie troost bij De
Koffieleut

Natuurparken
Bezoekerscentrum Tenellaplas

Lodderlandsedijk 24, Rockanje
+31 (0)6-27007253
Bakkie troost, pleur of het zwarte goud: heel wat
mensen zijn dol op koffie. Ontdek koffiemolens in
alle soorten en maten in museum De Koffieleut en
geniet zelf ook van een bakkie.

Duinstraat 12a, Rockanje
+31 (0)181 - 48 39 09
Bezoekerscentrum Tenellaplas is een perfect
startpunt voor een wandeling door het duingebied
van Voorne. Spot bijzondere vogelsoorten.

Kinderen: EUR 1,50 | Volwassenen: EUR 3,-. Open van
4 april tot 27 september. Dagen: zo za

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 1,50. Open van 2
april tot 31 oktober. Dagen: di do

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4874

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11662

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4905

Galeries

Hotel

Zeeweg pottenbakkers

Badhotel Rockanje aan Zee

Zeeweg 11-13, Rockanje
+31 (0)181 40 34 27
Bij Pottenbakkerij Zeeweg vindt u het
keramiekatelier en de kunstgalerie van Hennie
Waalwijk en Ruud Bergkotte. Bezoek deze
heerlijke culturele broedplaats in Rockanje.

Tweede slag 1, Rockanje
+31 (0)181 401 755
Een weekendje of weekje in het knusse Badhotel
Rockanje doet de romantiek opbloeien. Een
sfeerhaard op iedere kamer, heerlijk in de winter,
en een zwembad voor zwoele zomerdagen.
Bovendien li

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 47,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4940

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6863
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