
Kastelen

Landgoed Hackfort
Baakseweg 8, Vorden
+31 (0)575 - 55 55 60
Bezoek Landgoed Hackfort met zijn watermolen,
imposante eikenlanen, bolle akkers, kronkelende
zandweggetjes en historische kasteelmoestuin.
Hier worden groenten, fruit en bloemen geteeld
zoal

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6504

Kastelen

Kasteel Vorden
De Horsterkamp 8, Vorden
+31 (0)575 - 55 06 84
Als eregast in een kasteel, dat kan in Vorden! Alle
vertrekken van Kasteel Vorden zijn ingericht met
antieke schilderijen, porselein en meubilair. Eet en
slaap hier in koninklijke sferen.

Kinderen: EUR 7,50 | Volwassenen: EUR 12,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6506

Pannenkoekenrestaurants

Pannenkoekenrestaurant De Vordense
Pan
Hengeloseweg 14, Vorden
+31 (0)575 554 195
Na een wandeling of fietstocht door de prachtige
natuur is De Vordense Pan de plek om na te
genieten. Met een heerlijke pannenkoek voor je
neus natuurlijk!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 7,95. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5541

Tuinen

Tuinen van de Wiersse
Wiersserallee 9, Vorden
+31 (0)575 - 72 30 86
Geniet van de prachtige natuur tijdens een bezoek
aan de Tuinen Van De Wiersse. Varens, bollen,
heemplanten en vijvers maken de tuinen tot een
pareltje.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 7,50. Open van 1
mei tot 28 september. Dagen: do
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6510

Tuinen

Pinetum De Belten
Wildenborchweg 15, Vorden
+31 (0)575 - 55 62 62
Pinetum de Belten is de plek waar duizend
verschillende soorten coniferen bij elkaar zijn
gebracht. Ontdek deze indrukwekkende
verzameling tijdens een mooie wandeling.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6507

Zelf actief

Dagje uit in de Achterhoek met een
vintage DAF
Netwerkweg 7, Vorden
+31 (0)575 55 42 28
Een tocht met een DAF is een beleving! De
prachtige Achterhoek ligt klaar om verkend te
worden: de bossen en de weiden, de kastelen en
de dorpjes. Stap in een nostalgische Trabant.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 22,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10724

Zwembaden

Zwembad In de Dennen
Oude Zutphenseweg 7, Vorden
+31 (0)575-551203
Zoef van de grote rode glijbaan en geniet van de
prachtige natuur van Gelderland. Zwembad In de
Dennen is een heerlijk uitje voor zomerse dagen.

Kinderen: EUR 3,80 | Volwassenen: EUR 5,-. Open van
26 april tot 6 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9503

Proeverij

Wijngaard Kranenburg
Kostedeweg 2, Vorden
+31 (0)575 - 55 69 94
Vlakbij achtkastelendorp Vorden ligt de 1,5
hectare grote Wijngaard Kranenburg, waar op
milieuvriendelijke wijze druiven worden verbouwd.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6459

Hotel

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24, Vorden
+31 (0)575-551312
Bij Hotel Bakker in Vorden in de Achterhoek is de
gastvrijheid al zestig jaar een onveranderd
gegeven. Geniet in de winter van de wildkaart.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 40,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9454

www.dagjeweg.nl/dagjeuit/vorden

Wat is er de komende weken te doen?
22 september 2021 Nazomerwandeling

Dwalen door het oude landgoed rondom het kasteel.
Internet: https://dagjeweg.nl/k37868654
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