
Musea

Streekmuseum Jan Anderson
Kethelweg 50, Vlaardingen
+31 (0)10 434 38 43
Museum Jan Anderson vertelt de geschiedenis
van verschillende ambachten. Van oude boeken
en prenten tot medailles; er is hier vanalles te
zien!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4891

Musea

Museum Vlaardingen
Westhavenkade 54, Vlaardingen
+31 (0)10 434 8722
Museum Vlaardingen neemt je mee naar het
verleden van Vlaardingen.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t758

Musea

Bekijk muziekinstrumenten van over de
hele wereld
Westhavenkade 45, Vlaardingen
+31 (0)10 4347 240
Ton Stolk verzamelt al meer dan dertig jaar allerlei
antieke en exotische instrumenten. Hij laat
bezoekers maar wat graag zijn collectie zien.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4910

Pannenkoekenrestaurants

Pannekoekenhuis 't Hof
Hofsingel 80, Vlaardingen
+31 (0)10 434 10 43
In het centrum van Vlaardingen is het heerlijk
uitrusten bij Pannekoekenhuis 't Hof. Ook voor
gezelschappen is dit een goede locatie voor een
lunch of high tea.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6442

Zwembaden

Zwembad De Kulk
Westlandseweg 200, Vlaardingen
+31 (0)10 248 33 33
Het meest populair van zwembad De Kulk is de
supersnelle glijbaan! Kinderen vermaken zich met
de grappige speeltoestellen en ouders kunnen
baantjes trekken.

Kinderen: EUR 6,25 | Volwassenen: EUR 6,25. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7819

Proeverij

De Wijnboerderij
Zuidbuurt 40, Vlaardingen
+31 (0)10 - 46 03 120
Kom gezellig met vrienden en familie heerlijke wijn
proeven op een warm terras of tussen de
wijnvaten in de sfeervolle wijnkelder van de
Wijnboerderij.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 13,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2842

Hotel

De Vreemde Vogel
Van Baerlestraat 252, Vlaardingen
+31 (0)10 - 34 15 025
Slapen in een vogelhuis, in de knusse struisvogel
of in de ijzeren vogel? Iedereen doet de oogjes
dicht en snaveltjes toe bij De Vreemde Vogel. Een
bijzonder buitenhotel in Vlaardingen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 36,25. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10259

Bowlen

Dok 99 Bowling Vlaardingen
Anna van Saksenweg 1, Vlaardingen
+31 (0)10 474 07 74
Beleef samen met vrienden of familie een
gezellige avond bij Dok 99 in Vlaardingen. Eerst
lekker grillen en dan bowlen!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 26,50. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8416
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