
Campings

Camping De Helfterkamp
Gortelseweg 24, Vaassen
+31 (0)578 - 57 18 39
Op boerderijcamping Helfterkamp in het Gelderse
Vaassen is het n grote gezellige beestenboel.
Geniet van kakelverse eitjes of knuffel met de
Vlaamse reuzen.

Kinderen: EUR 4,35 | Volwassenen: EUR 10,58. Open
van 1 maart tot 31 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6785

Kastelen

Kasteel Cannenburch
Maarten van Rossumplein 4, Vaassen
+31 (0)578 - 57 12 92
Beleef de geschiedenis in Kasteel Cannenburch,
dat in de zestiende eeuw werd gekocht door de
legendarische Gelderse veldheer Marten van
Rossem.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 12,-. Open van
1 april tot 31 oktober. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2784

Musea

Museum Vaassen Historie
Dorpsstraat 73, Vaassen
+31 (0)578 623 456
Bewoners uit Vaassen en omgeving kunnen de
historie van hun woonplaats en haar industrien
opsnuiven in Museum Vaassen Historie.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8344

Zelf actief

Toer met een retro scooter over de
Veluwe
Dorpsstraat 64, Vaassen
+31 (0)578 62 39 92
Toeren over de prachtige Veluwe, genieten van de
natuur en misschien wel een smakelijke
picknickmand voor onderweg. De stijlvolle retro
scooters van Retro scooter verhuur Veluwe maken
het ied
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 35,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8992

Zelf actief

Cross over de Veluwe op een elektrische
chopper
Jan Mulderstraat 18, Vaassen
+31 (0)578 617 591
Stap op een stoere elektrische chopper van E-
scooter Vaassen en verken de Veluwe tot in de
kleinste  hoekjes. De e-chopper is geruisloos en
mag overal komen waar gewone scooters niet
welkom z
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 27,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11957

Zwembaden

Zwembad De Koekoek
Koekoeksweg 24, Vaassen
+31 (0)578 576 122
Stralend zonnetje? Geniet van waterpret in het
water-, speel- en sportpark. Of vlucht bij minder
mooi weer het overdekte zwembad binnen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4718

Bungalowparken

Vakantiepark De Bosrand
Elspeterweg 45, Vaassen
+31 (0)578 - 57 13 43
Genieten van een vakantie op de Veluwe in een
rustige omgeving? Dan is een huisje op
vakantiepark De Bosrand d plek. Het park is
kleinschalig, heeft nette comfortabele huisjes, een
overdekt z

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10910

Restaurants

Koffie- en Theehuys De Korenmolen
Jan Mulderstraat 18, Vaassen
+31 (0)578 61 75 91
Lekker lunchen, ontbijten of borrelen in een echte
molen! Het kan in Koffie- en Theehuys De
Korenmolen in Vaassen. Of geniet van een high
tea, dit kan ook glutenvrij!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 3,75. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11959

Ballonvaart

Silverstar Ballooning
Veldeksterweg 56, Vaassen
+31 (0)578 - 57 43 78
Vaar mee op de wind met een ballonvaart van
Silverstar Ballooning.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 160,-. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8225
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Ballonvaart

Fasna Ballooning
Kornoeljestraat 60, Vaassen
+31 (0)6-51729010
Fasna Ballooning organiseert ballonvluchten in het
midden en oosten van Nederland. Zweef
bijvoorbeeld over de Veluwe of bekijk de
kronkelende rivier de IJssel vanuit het mandje
onder de lucht

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8191

Wat is er de komende weken te doen?
4 september 2021 Kasteelconcerten

Geniet van toegankelijke, intieme kasteelconcerten in de ontvangsthal van kasteel Cannenburch.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37868373

5 september 2021 Ollie B. Bommeldag

Een bruisende dag georganiseerd door het MTVC (liefhebbers van Marten Toonder) met een zeer gevarieerd
programma.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37868518

5 september 2021 Ontmoet kasteelbewoners

Ook zo benieuwd naar de vroegere bewoners van kasteel Cannenburch? Kasteel Cannenburch brengt elke 1ste
zondag van de maand de kasteelbewoners tot leven.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37867447

19 september 2021 Kasteelconcerten

Geniet van toegankelijke, intieme kasteelconcerten in de Ontvangsthal van kasteel Cannenburch
Internet: https://dagjeweg.nl/k37868678

Open van 10 juli 2021
tot 30 september 2021

Knapzakspeurtocht

Speuren & Spelen in het kasteelpark? Kom dan deze zomer naar kasteel Cannenburch, huur een knapzak in de
Landwinkel en ga op zoek naar de antwoorden in het park.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37865482

Open van 7 augustus
2021 tot 30 september

2021

Nieuw! Blotevoetenpad

Klauteren over boomstammen, glibberen over stenen, maar ook het zand, de grond en de boomschors tussen je
tenen voelen in het bos.Zand, modder, houten stapstenen, van alles kom je tegen op je ontdekkingsreis over het
blotevoetenpad.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37857459

Open van 23 april 2021
tot 29 oktober 2021

AFGELAST Binnenstebuiten

De hoogtepunten van kasteel en park tijdens een wandeling van 750 meter om de kasteelgracht. Zodra er een
datum bekend is wanneer we onze deuren weer mogen openen kunt u hier uw kaartjes reserveren.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37854373

Open van 6 augustus
2021 tot 29 oktober

2021

Binnenstebuiten

De hoogtepunten van kasteel en park tijdens een wandeling van 750 meter om de kasteelgracht.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37864869

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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