
Campings

Vakantiepark Residence de Eese
Bultweg 25, Steenwijk
+31 (0)521 - 51 37 36
Bij Residence de Eese is het genieten van de
natuur. In de omgeving vindt de kampeerder
mooie natuurgebieden als de Weerribben, de
Wieden en het Dwingelerveld.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6006

Musea

Stadsmuseum Steenwijk
Markt 64, Steenwijk
+31 (0)521 511 704
Bekijk in het Stadsmuseum in Steenwijk een
uitgebreide collectie voorwerpen die de
geschiedenis van de stad tot leven brengen, zoals
een keuken en kruidenierswinkeltje uit 1900.

Kinderen: EUR 1,50 | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6595

Musea

Museumhuis Villa Rams Woerthe
Gasthuislaan 2, Steenwijk
+31(0)6 18 21 33 85
Villa Rams Woerthe in Steenwijk was eens het
woonhuis van een schatrijke familie. Nu mag
iedereen ronddwalen door het schitterende
interieur, versierd met schilderingen, enorme
schouwen en ge

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11891

Musea

Hildo Krop Museum
Gasthuislaan 2, Steenwijk
+31 (0)6 1070 9326
Villa Rams Woerthe in Steenwijk bevat een
prachtige collectie beeldhouwwerken van Hildo
Krop. Deze kunstenaar werkte tientallen jaren voor
de stad Amsterdam en ontwikkelde een heel eigen
stij

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6597

Theaters

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1, Steenwijk
+31 (0) 521 514004
De Meenthe biedt een verscheidenheid aan
voorstellingen en evenementen, voor ieder wat
wils. Een cultureel avondje weg is hier heerlijk.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3933

Hotel

Stadslogement De Smederij van
Steenwijk
Gasthuisstraat 34-36, Steenwijk
+31 (0)521 - 52 08 52
Stadslogement De Smederij van Steenwijk is een
gezellig, authentiek hotel. De vijf gastenkamers
hebben allemaal een uniek karakter.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 59,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6251
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