
Kinderboerderijen

Kinderboerderij Rosorum
Methen 2b, Zevenaar
+31 (0)316 52 92 90
Bij kinderboerderij Rosorum in Zevenaar hebben
de dieren een mooi leven. Kom knuffelen met de
chinchilla's de cavia's en de ezels Bibi en Amigo.
Echte boeren en boerinnen halen hun dierverzor

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6808

Recreatieparken

Buitengoed de Panoven
Panovenweg 18, Zevenaar
+31 (0)316 52 35 20
Voor een origineel dagje uit kom je naar
Buitengoed de Panoven: een bijzondere
steenfabriek uit 1860. Beleef het unieke verhaal
van klei tot baksteen tijdens een rondleiding. Maar
er is nog v

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7186

Zwembaden

Lentebad
Lentemorgen 13, Zevenaar
+31 (0)316 527 689
Het Lentebad in Zevenaar heeft voor elk wat wils.
Je beleeft hier een leuk dagje uit: waterpret in het
buitenbad of in de waterspeeltuin, bubbelen in de
whirlbank of baantjes trekken.

Kinderen: EUR 4,80 | Volwassenen: EUR 4,80. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10536

Bowlen

Party- en bowlingcentrum De Griethse
Poort
Oude Doesburgseweg 24, Zevenaar
+31 (0)316 - 52 33 18
De Griethse Poort is zowel een bowling- als
partycentrum. Er zijn mogelijkheden voor allerlei
feesten: van zakelijk tot vrijgezel. Het restaurant is
strak ingericht in neutrale kleuren.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 23,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10184

Bioscoop

Movie Unlimited Bioscoop Zevenaar
Markt 8, Zevenaar
+31 (0)316 - 34 20 00
Bij Movie Unlimited Bioscoop Zevenaar kan
worden genoten van een hapje en een drankje
terwijl de film draait!

Kinderen: EUR 7,80 | Volwassenen: EUR 10,75. Het
hele jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8446

Bezienswaardigheid

Sterrenwacht Corona Borealis
Breulylaan 3, Zevenaar
In de sterrenwacht Corona Borealis organiseren
vrijwilligers interessante lezingen en
sterrenkijkavonden.

Kinderen: EUR 2,50 | Volwassenen: EUR 5,-. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6757
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