Campings

Campingpark de Bongerd
Bongerdlaan 3, Tuitjenhorn
+31 (0)226 - 39 14 81
Campingpark de Bongerd is een echt familiepark.
Met veel speeltoestellen, een zwem- en
speelvijver en de Holle Bolle Boom is deze
camping absoluut geschikt voor kinderen en hun
grootouders.

Campings
BoerenBuiten - Plattelandstoerisme GESLOTEN

Dierentuinen

Van Blanckendaell Park

Sportlaan 40b, Tuitjenhorn
GESLOTEN - Logeren op het Noord-Hollandse
platteland? Kijk dan eens bij BoerenBuiten voor
verschillende accommodaties. Voor een geslaagd
verblijf in de natuur!

Veilingweg 9, Tuitjenhorn
+31 (0)226-332 940
Het Van Blanckendaell Park is van alle markten
thuis: een dierentuin, boerderij, museum en een
speeltuin. Duik in de dolle beestenboel of bekijk
de historische landbouwwerktuigen in het museu

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,50. Open van 1
april tot 19 september. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.

Kinderen: EUR 10,50 | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6188

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t661

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6651

Musea

Speeltuinen

Geschiedenis komt tot leven in Museum
Historisch Harenkarspel

Binnen- en buitenspelen en waterplezier
bij Holle Bolle Boom

Veilingweg 9, Tuitjenhorn
Bewonder historische landbouwvoertuigen en
oude ambachten en ontdek alles over het leven
van vroeger in Harenkarspel in Museum Historisch
Harenkarspel.

Bongerdlaan 3, Tuitjenhorn
+31 (0)226 39 06 20
Kom gezellig spelen bij speelparadijs de Holle
Bolle Boom. Roetsj van glijbanen in de overdekte
speeltuin, ga op avontuur in de buitenspeeltuin en
plons in het water in het tropisch waterpara

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 13,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo vr za

Kinderen: EUR 8,25 | Volwassenen: EUR 3,50. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12158

Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9141
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