
Musea

Museum Tongerlohuys
Kerkstraat 1, Roosendaal
+31 (0)165 555 555
Leer meer over de historie van Roosendaal in
Museum Tongerlohuys.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 6,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3924

Speeltuinen

Buitenspeeltuin Vrouwenhof
Vrouwenhoflaan 1-3, Roosendaal
+31 (0)165 53 37 97
Vrouwenhof is de leukste speeltuin van
Roosendaal met veel verschillende
speeltoestellen.

Kinderen: EUR 5,25 | Volwassenen: Gratis. . Dagen: zo
wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6890

Speeltuinen

Buitenspeeltuin Vrouwenhof
Vrouwenhoflaan 1, Roosendaal
+31 (0)165 533 797
Leef je helemaal uit in Buitenspeeltuin
Vrouwenhof in Roosendaal. Klauter op de vele
speeltoestellen, roetsj van de glijbaan of ga lekker
schommelen.

Kinderen: EUR 3,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7953

Speeltuinen

Avontura Roosendaal
De Stok 10b, Roosendaal
+31 (0)165 560 608
Speelparadijs Avontura Roosendaal is een
overdekt speelparadijs om te klimmen, te
klauteren en te glijden. Ook voor de kleinsten is er
een spannende speelruimte.

Kinderen: EUR 8,75 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t858

Theaters

De Kring Roosendaal
Kerkstraat 1, Roosendaal
+31 (0)165 - 55 55 55
Theater in alle vormen en maten in De Kring
Roosendaal. De leuke gezinsvoorstellingen zijn
een aanrader!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3923

Zelf actief

WielerExperience Roosendaal
Buijenstraat 14, Roosendaal
Alles wat wielen heeft, is welkom bij
WielerExperience Roosendaal! Hier vind je de
grootste pumptrack ter wereld en een wielerbaan
van n kilometer.  Skateboarden, BMX'en, steppen:
hier kun je

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11741

Zelf actief

Playdme Roosendaal
De Stok 3, Roosendaal
+31 (0)165 570 777
Bij Playdme in Roosendaal verveel je je geen
moment. Speel een potje funcurlen, hyperbowlen,
hakbijlwerpen, lasergamen of playkarten!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 22,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6885

Zelf actief

Indoor Skydive Roosendaal: iedereen
kan vliegen!
De Stok 24, Roosendaal
+31 (0)85 902 06 06
Indoor skydiven lijkt op parachutespringen. Je
ervaart het gevoel van een vrije val, maar dan
zonder uit een vliegtuig te hoeven springen en het
is een stuk goedkoper. Durf jij de windtunnel

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 59,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3447

Zelf actief

Geocaching: Schat zoeken in heel
Nederland
Burgstlaan 10, Roosendaal
+31 (0)165 570 000
Geocaching: een real life treasure hunt. Zoek
schatten in de hele wereld met behulp van
aanwijzingen en GPS-cordinaten.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10076
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Zwembaden

Zwembad de Stok
De Stok 1, Roosendaal
+31 (0)165 58 59 59
Geniet van een ontspannen dagje uit. Droom na
het zwemmen weg op n van de ligstoelen rondom
het buitenbad.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,80. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9568

Klimmen

Klimcentrum Yellow Stone
Buijenstraat 16, Roosendaal
+31 (0)165 - 55 84 26
Aarzelend zoekt de linkervoet een steunpunt op
de klimmuur van klimcentrum Yellow Stone.
Klimmen is zeker spannend! Maar gelukkig ook
veilig, dus ga gerust de uitdaging aan.

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 13,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9302

Winkelen

Designer Outlet Roosendaal
Rosada 70, Roosendaal
+31 (0)165 524 888
Budgetproof maar wel luxe shoppen? Kom naar
Designer Outlet Roosendaal. Daar vind je meer
dan 75 nationale en internationale topmerken en
alles is vl goedkoper dan in reguliere winkels.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6750

Restaurants

Restaurant Het Hooihuis
De Stok 13, Roosendaal
+31 (0)16 553 79 02
Restaurant Het Hooihuis in Roosendaal is een
bourgondisch restaurant waar je kunt lunchen,
dineren en genieten van een 'hooge thee' - een
speciale variant op de Engelse high tea.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 49,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11165

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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