
Kinderboerderijen

Kinderboerderij Hagerhof
Hagerlei 1, Venlo
+31 (0)77 3266 540
Maak kennis met alle dieren van de
kinderboerderij. Ze staan al te wachten om
geknuffeld en geaaid te worden! Na afloop kun je
heerlijk genieten van pannenkoeken in het
pannenkoekenrestaurant

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8048

Musea

Volg de weg naar design in de
Leoluxfabriek
Marinus Dammeweg 42, Venlo
+31 (0)77 387 72 22
De meubelen van Leolux zijn wereldwijd befaamd
en vele mensen dromen ervan. Maar hoe belandt
zo'n mooi staaltje design in de woonkamer? Je
volgt het hele proces in de meubelfabriek van
Leolux
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10342

Musea

Museum van Bommel van Dam
Keulsepoort 1, Venlo
+31 (0)77 351 3457
Museum van Bommel van Dam is tijdelijk gesloten
en opent in 2019 op een nieuwe locatie. Het
museum heeft een groot aanbod van schilder-,
teken- en beeldhouwkunst en
fototentoonstellingen.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. . Dagen: vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7531

Musea

Limburgs Museum: ontmoet de
Romeinen!
Keulsepoort 5, Venlo
+31 (0)773 522 112
Ontmoet de Romeinen en bekijk middeleeuwse
kastelen in Limburg. De geschiedenis van onze
voorouders leeft in het Limburgs Museum.

Kinderen: EUR 9,- | Volwassenen: EUR 13,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t489

Speeltuinen

Speelparadijs Ballorig Venlo
Winkelveldstraat 5, Venlo
+31 (0)77-351 36 30
Of het nou regent of dat de zon schijnt: in Ballorig
Venlo is het altijd feest! Dit overdekte
speelparadijs is geschikt voor kinderen tot en met
dertien jaar.

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8542

Theaters

Theater De Maaspoort
Oude Markt 30, Venlo
+31 (0)77 32 072 22
Laat je betoveren door de vele voorstellingen en
geniet achteraf van een hapje en een drankje bij
Theater De Maaspoort.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8768

Zelf actief

Op de Segway scooter of solex door
glooiend Limburg
Maashoflaan 1, Venlo
+31 (0)77 39 69 309
Eerst een stuk Limburgse vlaai en dan hop, op de
Segway! Verken de omgeving van het Limburgse
Venlo moeiteloos op dit hippe vervoersmiddel of
met een muisstille E-scooter. Of kies voor nostal

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 37,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9878

Zelf actief

Leer boogschieten en sluit de dag af in
een bierbrouwerij!
Marconistraat 7, Venlo
+31 (0)6 51 96 68 61
ActionDome barst van de avontuurlijke
groepsuitjes! Leer boogschieten als een pro
tijdens een spannende clinic. Of test wie de beste
schutter is tijdens een schietclinic. Na de strijd
drink j
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 9,95. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5280

Zwembaden

Zwembad De Wisselslag
Drie Decembersingel 52, Venlo
+31 (0)77 382 3007
Een baantje trekken, sportief bewegen of toch
liever vrij zwemmen? Het kan allemaal in de drie
lekker warme baden van overdekt Zwembad De
Wisselslag in Venlo.

Kinderen: EUR 4,30 | Volwassenen: EUR 4,30. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8760
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Stedentrips

Venlo
Stationsplein, Venlo
+31 (0)77 - 33 33 012
Het sfeervolle Venlo is als n van de oudste
plaatsen van Nederland zeker een bezoekje
waard. Met maar liefst 469 gemeentelijke en
rijksmonumenten is er in deze stad genoeg te
zien.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t385

Restaurants

Gasterij Groote Heide
Hinsbeckerweg 55, Venlo
+31 (0)6 506 11 094 of +31 (0)6 13 53 27 01
Schuif aan bij Gasterij Groote Heide in
natuurgebied de Groote Heide. De gasterij dient
ook als informatiepunt van Stichting het Limburgs
Landschap.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 2,30. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12365

Health Beauty

Hamam Argana
Straelseweg 75a, Venlo
+31 (0)77 - 85 11 021
Dompel jezelf onder in de bijzondere sfeer van de
hammam. Bezoek dit oosterse badhuis vol
rituelen! Er zijn speciale arrangementen voor
bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten en
kinderfeestjes.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 35,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10408

Vergaderlocatie

Vergaderen in Limburgs Museum
Keulsepoort 5, Venlo
+31 (0)77 - 35 22 112
Het Limburgs Museum is een inspirerende locatie
voor een effectieve vergadering. Het museum
biedt ook allerlei andere zakelijke mogelijkheden.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 145,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8508

Wat is er de komende weken te doen?
26 september 2021 Brocante markt

Heerlijk struinen tussen mooie oude brocante, antiek en vintage in hartje Venlo!
Adres: Vleesstraat, 81 - Venlo  | Entree: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37867372

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.

Pagina 2 van 2  -  DagjeWeg.NL Stedengids van Venlo  -  www.dagjeweg.nl/dagjeuit/venlo


