
Kinderboerderijen

Kinderboerderij De Schouw
Schouwlaaksweg 2, Zutphen
+31 (0)575 528 921
Kom naar Kinderboerderij De Schouw, bezoek het
schaapsscheerdersfeest of vier je kinderfeestje op
de boerderij!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6748

Musea

Stedelijk Museum Zutphen
's Gravenhof 4, Zutphen
+31 (0)575 516 878
Het Stedelijk Museum Zutphen geeft een beeld
van de geschiedenis van Zutphen en omstreken.
Het museum heeft een grote collectie schilderijen
en prenten, kerkelijke kunst enzovoorts.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4345

Musea

Museum Henriette Polak
's Gravenhof 4, Zutphen
+31 (0)575 516 878
Museum Henriette Polak heeft met dit museum
een unieke plek ingericht voor modern-klassieke
schilderkunst en beeldhouwkunst. Er is werk te
zien van onder meer Charlotte van Pallandt en
Arie S

Kinderen: Gratis | Volwassenen: EUR 9,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4683

Rondvaarten

Fluisterboot Zutphen
Rijkenhage 1, Zutphen
+31 (0)575 - 54 45 10
De schipper van Fluisterboot Zutphen voert
gasten mee door de grachten van Zutphen en de
mooiste plekjes van de rivier de Berkel. Muisstil,
zonder het gebrom van een motor!

Kinderen: EUR 3,75 | Volwassenen: EUR 6,-. Open van
1 april tot 31 oktober. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4869

Speeltuinen

Speelparadijs Ballorig Zutphen
Dreef 12, Zutphen
+31 (0)575 54 22 97
Jump in de ballenbak, spring op de trampoline en
klim zo hoog als je durft. Ballorig is een overdekt
speelparadijs voor kinderen van nul tot en met
twaalf jaar.

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: Gratis. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t959

Theaters

Theater en congrescentrum Hanzehof
Zutphen
Coehoornsingel 1, Zutphen
+31 (0)575-512013
De Hanzehof is een eigentijdse culturele plek die
een belangrijke rol vervult voor de inwoners van
Zutphen en de regio.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: di wo do vr
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4607

Theaters

Luxor Filmtheater Zutphen
Houtmarkt 64, Zutphen
+31 (0)575 51 37 50
Filmtheater Luxor in Zutphen wil het culturele
leven in Zutphen in stand houden. Ze bieden films
en theater en balanceren op het snijvlak van
vermaak en kunst.

Kinderen: EUR 7,- | Volwassenen: EUR 10,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4870

Watersporten

SuperSnack Zutphen en
kanoverhuur
Overwelving 7, Zutphen
+31 (0)575 514 750
Kom genieten van een heerlijk dagje varen op de
rivier De Berkel! SuperSnack in Zutphen verhuurt
ook kajaks en kano's.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 5,-. Open van 1
april tot 30 september. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4720

Zelf actief

Workshop bonbons maken -
Bonbonatelier Janson
Korte Hofstraat 12, Zutphen
+31(0)575 510 406
Chocoholics likken hun vingers af tijdens een
workshop bonbons maken bij Bonbonatelier
Janson. Aan het eind van deze lekkere workshop
heb je twee dozen bonbons voor thuis!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 42,50. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8354
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Zwembaden

Zwembad IJsselslag
Laan naar Eme 101, Zutphen
+31 (0)575 538 700
Lekker actief bezig zijn in het water: dat kan in het
nieuwe en duurzame zwembad IJsselslag in
Zutphen. Kom recreatief zwemmen of doe mee
met een leuke aquasport!

Kinderen: EUR 4,20 | Volwassenen: EUR 5,15. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6848

Bed Breakfast

Bed  Breakfast Hut 16
Graaf Ottosingel 159, Zutphen
+31 (0)6 47 13 53 02
Bed  Breakfast Hut 16 ligt op een heerlijke plekje
bij het centrum van Zutphen, vlak aan de rivier de
Berkel. Hier overnacht je in een voormalige
timmerwerkplaats.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 60,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10690

Hotel

Inntel Hotels Resort Zutphen - Bowling
tennis en squash
De Stoven 37, Zutphen
+31 (0)575 52 55 55
Inntel Hotels Resort Zutphen is echt een hotel
voor sportievelingen. Hier kun je tennissen,
squashen, bowlen en fitnessen. Val daarna als
een blok in slaap in n van de prachtige
hotelkamers.
Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 22,-. Het hele jaar
open. Dagen: zo ma wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10182

Vakantiepark

Vakantiepark Vesting De
Bronsbergen
Bronsbergen 25, Zutphen
+31 (0)575 - 46 80 70
Geniet van de mooie omgeving van de IJsselvallei
in vakantiepark Vesting De Bronsbergen. Verblijf in
een comfortabel vrijstaande bungalow en maak
uitstapjes naar het mooie Zutphen of geniet a

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 15,93. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5218

Winkelen

Koffie en Thee De Pelikaan
Pelikaanstraat 9, Zutphen
+31 (0)575 51 20 24
In de Zutphense koffie- en theehandel De
Pelikaan hangt een nostalgisch gezellige sfeer en
de heerlijke geur van versgebrande koffie!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8355

Kerken

De Librije in de Sint Walburgiskerk
Kerkhof 3, Zutphen
+31 (0)575 - 54 70 58
Een beetje boekenliefhebber komt naar De Librije
in de Sint Walburgiskerk in Zutphen. Snuif de geur
van cultuur en oude boeken!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7540

Bioscoop

Bioscoop Cinemajestic
Dreef 8, Zutphen
+31 (0)575 - 51 20 85
Een avondje film is bij Cinemajestic in Zutphen
een hele belevenis! Duik in een film met je 3D-bril
en het geluid komt van alle kanten op je af!

Kinderen: EUR 7,25 | Volwassenen: EUR 11,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9993

Bezienswaardigheid

De Hanze-stadsbrouwerij
Houtmarkt 56b, Zutphen
+31 (0)575 54 66 88
Kom bier proeven bij de Hanze-stadsbrouwerij in
Zutphen. Na de rondleiding in de brouwerij kun je
genieten van een gezellige lunch of diner.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7541www.dagjeweg.nl

Wat is er de komende weken te doen?
Open van 17

september 2021 tot 19
september 2021

Festival Oeverloos

Kleinschalig (buiten)theaterfestival met mooie intieme theater-, circus-, dans-, zang- en muziekvoorstellingen in
de prachtige omgeving van Zutphen en het IJssellandschap.
Adres: Coenensparkstraat 1 - Zutphen  | Volwassenen: Onbekend, Kinderen:  | Internet: https://dagjeweg.nl/k37867295

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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