
Saunas Gezondheidsbaden

Thermen Bussloo
Bloemenksweg 38, Voorst
+31 (0)55 - 36 82 640
Relax in de sauna's en baden uit verschillende
landen. Na een bezoek aan Thermen Bussloo
voel je je als herboren!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 37,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2847

Saunas Gezondheidsbaden

Thermen Bussloo
Bloemenksweg 38, Voorst
+31 (0)55-3682640
Kom tot rust in Thermen Bussloo. Hier vinden
bezoekers heerlijke sauna's en baden, zowel
binnen als buiten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 39,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6476

Speeltuinen

Speelparadijs en Pannenkoekenhuis
Voorst
Wilhelminaweg 2, Voorst
+31 (0)575 502 444
Lik je vingers af bij een smakelijke pannenkoek in
Pannenkoekenhuis Voorst. Alles op? Kom dan
buiten spelen. Ronddraaien in de theekopjes of
botsen met de botsauto's. Bij slecht weer is er in

Kinderen: EUR 9,95 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4653

Tuinen

De Verborgen Tuinen van Bert
Loman
Klarenbeekseweg 5a, Voorst
+31 (0)575 - 50 12 65
In de Verborgen Tuinen groeien verschillende
bomen en planten. Op de vele zitjes kunnen
bezoekers heerlijk genieten van de rust en de
afwisseling.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 10
mei tot 2 september. Dagen: zo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4651

Platteland

Boerderij De Kolke
Klarenbeekseweg 30, Voorst
+31 (0)575 501 247 / +31 (0)6 20 35 59 38
Workshops, fietsen, barbecue: als je iets te vieren
hebt kun je terecht op Boerderij De Kolke. Of kom
met je camper overnachten op de camperplaats.
In het winkeltje vind je streekproducten en

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Onbekend. Het hele jaar
open. Dagen: ma wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4640

Platteland

Alpaca Ranch d'n Achterhoek
Grensweg 11, Voorst
+31 (0)6 27 26 05 15
Ontmoet alpaca's op Alpaca Ranch d'n
Achterhoek. Kom koffiedrinken met de lieve
beestjes of maak samen een wandeling.
Reserveren is verplicht.

Kinderen: EUR 13,50 | Volwassenen: EUR 18,50. Het
hele jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11895

Platteland

Aan ontspanning toe? Knuffel met een
koe!
Noord Emperweg 1, Voorst
+31 (0)642 142 717
Een levende knuffel van zevenhonderd kilo ligt te
wachten op een omhelzing! Op de boerderij van
de familie Boekesteijn mag iedereen knuffelen met
een koe. Een bijzondere en rustgevende ervari

Kinderen: EUR 25,- | Volwassenen: EUR 47,50. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9723

Restaurants

Restaurant Engbergen
Bosweg 3, Voorst
+31 (0)315 640 272
Eerst even gezellig op de familieschommel en
daarna aan tafel! Restaurant Engbergen heeft een
nostalgische speeltuin voor de deur. Geniet van de
uitgebreide  la carte kaart. Het restaurant li

Kinderen: EUR 4,90 | Volwassenen: EUR 16,40. Het
hele jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10793

Creatief

Meubelmakerij Passen en Meten
Bloemenksweg 35, Voorst
+31 (0)6 16 24 96 72
In twee dagen een zwaluwstraatverbinding
maken? Bij Meubelmakerij Passen en Meten leer
je dit voor elkaar te krijgen! Er zijn ook allerlei
andere cursussen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 495,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t2998
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