
Campings

Natuurcamping Landgoed Het Zand
Berkendijk 4, Zelhem
+31 (0)314 - 62 53 78
Landgoed Het Zand is een prachtige bestemming
om het hele jaar door een rustgevende vakantie te
vieren. Er zijn zeven natuurkampeerweiden
aanwezig van elk een halve hectare groot.

Kinderen: EUR 3,50 | Volwassenen: EUR 13,25. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6513

Campings

Christelijke camping en
conferentiecentrum De Betteld
Aaltenseweg 11, Zelhem
+31 (0)314 - 62 72 00
Christelijk vakantiepark en conferentiecentrum De
Betteld staat garant voor een heerlijke vakantie
voor het hele gezin. Met leuke activiteiten, een
eigen zwembad en een evenementenhal is de c

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 11,70. Open van 1
april tot 30 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6642

Musea

Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5, Zelhem
+31 (0)314 620 664
Kom op bezoek bij museumboerderij Smedekinck
en kom alles te weten over vervolgen tijden van
het Achterhoekse Zelhem. Er is een compleet
ingerichte ouderwetse boerenwoonkeuken.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 4,50. Het hele
jaar open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6604

Zelf actief

Wandel met een ezel door de Achterhoek
Kattekolkweg 1, Zelhem
+31 (0)314 620 680
Maak een wandeling door de Achterhoek
bijzonder en huur een ezel bij Ezelstal De
Edelingen. Kinderen mogen ook op de ezels
zitten!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t989

Zwembaden

Zwembad De Brink
Stationsplein 8-12, Zelhem
+31 (0)314 - 62 21 40
Centrum De Brink is een zwembad en een
cultureel centrum in n. Naast zwemmen kun je er
ook zingen, kaarten en ontspannen.

Kinderen: EUR 4,50 | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8210

Bungalowparken

Bungalowpark Het Wolferswoud
Ruurloseweg 39, Zelhem
+31 (0)314 - 62 29 58
Midden in de prachtige Achterhoek ligt
Bungalowpark Het Wolferswoud. De bungalows
zijn omringd door bossen en de omgeving leent
zich goed voor wandelingen en fietstochten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 16,21. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5701

Platteland

Wijngaard De Oogsthoek
Nijmansedijk 9a, Zelhem
+31 (0)314 62 27 10 / +31 (0)6 40 943 777
Goede wijn maken kunnen ze bij wijngaard De
Oogsthoek als de beste! Deze wijngaard in de
mooie omgeving van Zelhem verbouwt
verschillende druivenrassen en maakt de lekkerste
wijnen. Proef het

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Open van 1 mei tot
31 oktober. Dagen: vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6467

Evenementenbureau

Unique Events
Ruurloseweg 25, Zelhem
+31 (0)314 - 62 04 43
Unique Events bedenkt en organiseert zakelijke
evenementen in binnen- en buitenland. De
wensen van een bedrijf kunnen worden verwerkt
in n van de programma's.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 49,50. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6993

Evenementenbureau

Unique - reizen evenementen en
dagtochten
Ruurloseweg 25, Zelhem
+31 (0)314 - 62 04 43
Leun achterover en geef de organisatie eens uit
handen. Van bedrijfsuitje tot complete groepsreis
en van georganiseerd feest tot dagtochten naar
Winterberg: Unique Events regelt het!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 31,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t1162
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