7 leukste uitjes voor 50+
Urk
Ginkiestocht
Ervaar het eilandgevoel van het pittoreske dorp Urk met een
wandeling onder leiding van een gids. Ontdek het doolhof van steegjes
in de oude dorpskern waar ieder huisje anders is en geniet van de
prachtige verhalen en anekdotes.
Zelf de route wandelen kan ook ! Bij de Tourist Info is de wandeling in
een boekje te koop.
Openingstijden Tourist Info Urk
Dormakade 1, 8321 EM Urk
maandag t/m vrijdag: 10:00-17:00 uur
zaterdag: 10:00-16:00 uur
Verder:
Flanerend langs de haven ziet u op bepaalde tijden het vislossen bij de
Ijsselmeerafslag. Bezoek museum ‘’Het Oude Raadhuis” en kom meer
te weten over de Urker klederdracht, de visserij en geschiedenis van
het voormalige eiland. Sta eens stil bij het monument voor vissers die
niet terugkeerden van zee. Of neem een kijkje in de kleine boetiekjes,
pak gezellig een terrasje of eet een heerlijk vers visje ! Urk staat ook
bekend om de mooie zangkoren. Luister mee en geniet.

Schokland (15 Km)
Schokland is een UNESCO Werelderfgoed en
biedt een combinatie van cultuurhistorie en
natuur, maar staat ook symbool voor het
Nederlandse leven met het water.
Schokland was een eiland in de Zuiderzee, het werd opgenomen in de inpoldering voor het helemaal
zou verdwijnen, en ligt nog altijd als een oud eiland in het nieuwe polderland. Je ziet het aan het
landschap en de gebouwde monumenten, zoals de
historische kerk en de Lichtwachterswoning.
Openingstijden Museum Schokland:
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Juli en Augustus alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Museum Schokland: Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland
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Nagele (8 Km)
11 Beaufort
Bij een bezoek aan 11 Beaufort maak je een reis door de wereld
van de windturbines. Met een rondleiding en op een
interactieve manier kom je alles te weten over windenergie,
duurzame energie en Windpark Noordoostpolder. Ervaar een
adembenemend uitzicht vanaf de molen. Ernaast ligt de duurzame
boerderijwinkel vol (h)eerlijke streekproducten en cadeaus.
Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Wind Experience Centrum 11 Beaufort: Domineesweg 11, 8308 PG Nagele

Kraggenburg (25 Km)
Waterloopbos
Kom de unieke combinatie van natuur en techniek
bewonderen. Verborgen in het groen liggen de
schaalmodellen van grote waterwerken. Het
waterloopkundig laboratorium deed jarenlang onderzoek
in het Waterloopbos en bootste met water, stuwen,
dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na. Vanaf
het bezoekerscentrum starten diverse wandelroutes. Voor
minder validen is het gebied goed toegankelijk: er zijn
twee invalidenroutes (1,8 en 2,5 km).
Waterloopbos: Voorsterweg 36, 8316 PT Marknesse

Luttelgeest (22 Km)
Orchideeënhoeve
Duizenden soorten wilde en zeldzame orchideeën,
tropische vogels, kleurrijke Lori’s, reptielen en koikarpers
zijn op natuurlijke wijze samengebracht in de Maleisische,
Orchideeën- en Lorituin. In de Vlinder Vallei, Europa’s
grootste vlindertuin, vliegen meer dan tweeduizend
vlinders.
Geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.
De Orchideeën Hoeve is het gehele jaar geopend. Het
restaurant en de winkel zijn gratis toegankelijk.
Parkeren is gratis.
Maandag t/m zaterdag 09.00 – 18.00 uur,
Zon- en feestdagen
10.00 – 18.00 uur
Een entreekaart voor de Orchideeën Hoeve geeft toegang tot alle tuinen en junglepark.
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De Orchideeën Hoeve: Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

Lelystad (33 Km)
Batavialand:
Ontdek het land van Water
Batavialand bestaat uit de werf, het museum en Fashion Outlet
Bataviawerf
De Bataviawerf is een scheepswerf waar schepen uit de
Gouden Eeuw worden gereconstrueerd die belangrijk
zijn geweest in onze maritieme geschiedenis.
De reconstructie van de Batavia is, na 10 jaar bouwen,
nu elke dag te bezoeken. Uitgangspunten waren een
authentieke herbouw, met gebruikmaking van originele
materialen en een bouwmethode op ambachtelijke
wijze.
Dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Nieuwland Erfgoed Centrum
Het verhaal van Nederland is het verhaal van water. Water als bittere vijand, water als bron voor
handel en voorspoed. Beleef het in Batavialand.
Vanaf 16 juni 2018 is de Flevowand te bezichtigen in het museum. Een uniek handwerk! De
Flevowand is een kleed van zestig meter met geborduurde historische scènes.
Bataviawerf en Nieuwland Erfgoed Centrum: Bataviaplein 2, 8242 PA Lelystad
Batavia Stad
Een unieke beleving met meer dan 100 prachtige
winkels, relaxte cafés en heerlijke restaurants, waar
iedere dag weer iets nieuws te ontdekken is. U
vindt hier alle internationale modemerken, altijd
met 30-70% korting.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag & zondag: 10.00 – 20.00 uur
Batavia Stad Fashion Outlet: Bataviaplein 60,
8242 PN Lelystad
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