
Kastelen

Slot Zeist
Zinzendorflaan 1, Zeist
+31 (0)30 - 72 10 600
Elk jaar kun je weer andere exposities
bewonderen in de Culturele vleugel van Slot Zeist.
Lunchen in het prachtige slot kan in de Brasserie.
Wil je de historische stijlkamers een keertje zien

Kinderen: EUR 1,- | Volwassenen: EUR 2,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7109

Kinderboerderijen

Kinderboerderij De Brink
Kroostweg 7, Zeist
+31 (0)30 691 28 71
Kinderboerderij De Brink in Zeist is n van de
grootste kinderboerderijen van Nederland. Hier
knuffel je dieren als pony's, konijnen en geiten.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6912

Musea

Het Hernhutter Huis
Lageweg 27, Zeist
+31 (0)30 2006 910
Het Hernhutter Huis in Zeist brengt met
tentoonstellingen en rondleidingen de historie van
het zendingswerk en de Boerdergemeente
opnieuw tot leven.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 3,-. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12368

Natuurparken

Schaapskooi Heidestein
Prinses Margrietlaan, Zeist
+31 (0)30 22 055 55
Breng een bezoekje aan de Drentse
heideschapen die op landgoed Heidestein in Zeist
lopen. Bij de Schaapskooi leren kinderen veel
leuke dingen over de natuur.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9481

Speeltuinen

Natuurspeelbos De Boswerf
Prins Bernhardlaan 3, Zeist
+31 (0)306 922 393
Lekker naar buiten! Ga ravotten in de natuur, speel
verstoppertje tussen de struiken en bewonder de
kleine beestjestuin. De Boswerf is daarnaast het
ideale startpunt voor een wandeling door d

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10545

Theaters

Slottuintheater Zeist
Zinzendorflaan 1, Zeist
+31 (0)6 26360 190
Het Slottuintheater is een openluchttheater op een
prachtige locatie: in de tuinen van het
zeventiende-eeuwse Slot Zeist. De voorstellingen
zijn gratis. Vanaf het voorjaar tot en met het naja

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9482

Theaters

Aldo Theater Zeist
Willem Pijperlaan 20, Zeist
+31(0)6 10783033
Alles met poppen vind je bij het Aldo
Poppentheater: workshops, cursussen,
kinderfeestjes en voorstellingen op locatie!

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 7,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7662

Bed Breakfast

Bed and Breakfast Valckenbosch
Burgemeester van Tuylllaan 5, Zeist
+31 (0)653 269 853
Lekker slapen in hartje Zeist doe je bij Bed and
Breakfast Valckenbosch. In een charmant pand
met eigen tuin ben je er echt even uit.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 57,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12277

Hotel

Kasteel Kerckebosch
Arnhemse Bovenweg 31, Zeist
+31 (0)30 - 69 26 666
Kasteel Kerckebosch is al 120 jaar oud. Het is een
heerlijke plek voor een goede lunch of diner,
weekendje weg of feest.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 52,50. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10579
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Bungalowparken

Steyn Appartementen
Steynlaan 41, Zeist
+31 (0)306922510
In het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug
liggen de mooie Steyn appartementen. De
omgeving biedt tal van mogelijkheden voor mooie
fiets- en wandeltochten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 49,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6177

Restaurants

Bartimus - Dineren in het Donker
Woudenbergseweg 52, Zeist
+31 (0)6 386 812 97
Blindeninstituut Bartimus organiseert speciale
diners in het stijlvolle Hotel Restaurant Oud
London in Zeist. Bezoekers ervaren hoe het is om
niet of nauwelijks te kunnen zien.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 57,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3187

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 11

september 2021 tot 12
september 2021

Historisch Weekend

Meer dan 30 monumenten openen deuren die anders vaak gesloten blijven.
Adres: Diverse locaties in Zeist - Zeist  | Entree: Gratis | Internet: https://dagjeweg.nl/k37868622

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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