Musea

Speeltuinen

Theaters

Jacob van Horne Museum

Speeltuin Kinderpretland

Munttheater Weert

Markt 7, Weert
+31 (0)495 531 920
Het gemeentemuseum Weert vertelt niet alleen de
plaatselijke historie, maar heeft ook een grote
verzameling religieuze kunst.

Geurstvenweg 2a, Weert
+31 (0)495 54 91 18
Lekker ravotten en overal overheen en doorheen
klimmen en klauteren doe je in Kinderpretland.
Een leuk dagje weg voor kleine en grote kinderen.

Collegeplein 3, Weert
+31 (0)495 51 35 75
Geniet van een cultureel avondje uit en laat je
meenemen in het programma van dans, toneel,
cabaret en muziek in het Munttheater.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Onbekend. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t3125

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t481

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t8771

Golfen

Klimmen

Groepsaccommodaties

Golf en Countryclub Crossmoor

Ga op avontuur in Klimbos Weert

Laurabosweg 8, Weert
+31 (0)495-518438
Golfen in Engelse stijl? Of toch liever tennissen,
biljarten of jeu de boules spelen? Kom dan naar
Golf en Countryclub Crossmoor.

Geurtsvenweg 8, Weert
+31 (0)495 543 854
Voel de adrenaline door je lijf als je van boom tot
boom klimt bij ECO Klimbos Weert en weer een
hindernis overwint. Wat een kick als je even
stilhoudt tussen twee bomen en acht meter
omlaag

Kinderen: EUR 0,10 | Volwassenen: EUR 21,50. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Kinderen: EUR 15,- | Volwassenen: EUR 19,95. Open
van 5 maart tot 17 november. Dagen: zo wo vr za

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: EUR 15,30. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t8709

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t11918

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t5771

Vakantiepark

Groepsaccommodaties in boerenhoeve
St Jozefhoeve
Laurabosweg 4, Weert
+31 (0)495 51 85 91
Kom logeren bij de St. Jozefhoeve in Weert. De
groepsaccommodatie is gezellig ingericht en in de
omgeving zijn leuke activiteiten te doen.

Winkelen

Bioscoop

Natuurkampeerterrein Wega

Intratuin Weert

Gotcha Cinema

Kruisbergenweg 2, Weert
085-0022282
Genieten in pure rust kan op
Natuurkampeerterrein Wega in Weert. Het terrein
is helemaal besloten waardoor de sfeer
ontspannen en gastvrij voelt.

Roermondseweg 147, Weert
+31 (0)495-450400
Bij Intratuin in Weert zijn alle benodigdheden voor
een mooie tuin te vinden! Tussendoor geniet je in
het biologische tuincaf van wat lekkers.

Beekstraat 49-53, Weert
+31 (0)495 53 2002
Ga voor de leukste en nieuwste films, ook in 3D,
naar Gotcha Cinema! Vul je avondje uit aan met
een hapje in het restaurant en een borrel na de
film in het caf.

Kinderen: EUR 4,60 | Volwassenen: EUR 6,80. Open
van 20 april tot 16 september. Dagen: Elke dag
geopend.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za

Kinderen: EUR 6,- | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t8953

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t8668

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t9536
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Congrescentrum

Golden Tulip Weert
Driesveldlaan 99, Weert
+31 (0)495 53 96 55 of +31(0)800 31 000 13
Golden Tulip in Weert biedt een sfeervolle locatie
voor vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten en
bedrijfsuitjes.

Kinderen: Onbekend | Volwassenen: Onbekend. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.

Meer informatie: https://www.dagjeweg.nl/t8830

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 9 juli 2019
tot 12 juli 2019

Fiets4Daagse De Peel
Jaarlijks 4 dagen recreatief fietsen in de Limburgse- en Brabantse Peel,
Adres: Drakesteyn 8 - Weert | Entree: onbekend | Internet: https://www.dagjeweg.nl/k37594909

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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