7 leukste uitjes voor gezinnen met jonge kinderen

Urk: strand en IJsselmeer, en als het donker is, schijnt de vuurtoren
Kinderboerderij de stekplek
Het is altijd gezellig bij ons op de kinderboerderij. Je kunt altijd bij ons
terecht om onze dieren te komen knuffelen of aaien. Elke jaargetijde
heeft zijn eigen charme.
Vrij bezoek: een bezoek is kosteloos
Maandags t/m vrijdags van 9.00 uur tot 16.00 uur
Zaterdags: van 10.00 uur tot 16.00 uur
Zondags gesloten
Kinderboerderij de Stekplek
Urkerweg 62
8322 NB Urk

De Gesteentetuin bij Schokland (15 Km)
Boommarterpad van 1,5 km
Een gemarkeerde route van 1,5 km (blauwe paaltjes). Kinderen kunnen langs dit pad ook een speurtocht lopen,
die te koop is in het bezoekerscentrum.
Archeoroute Schokland
Met de Archeoroute ontmoeten kinderen leeftijdsgenoten die ooit op
Schokland woonden. Ontdek hoe ze leefden, wat ze aten en hoe ze
woonden. Kaart en speurtocht zijn ook verkrijgbaar in bezoekerscentrum
De Gesteentetuin. Helaas kunnen honden niet mee met deze wandeling,
vanwege de verstoring van de dieren in de natte graslanden.
Rugzakroute Schokland
Hoe komt een steen aan zijn vorm? En waarom groeien bomen op de ene
plek beter dan op de andere? Tijdens deze keileuke speurtocht ontdek je hoe Flevoland duizenden jaren
geleden is ontstaan. Als je alle opdrachten hebt volbracht, weet je alles van het ontstaan van Flevoland en
ontvang je als bewijs een Ranger diploma.
De Gesteentetuin is vrij toegankelijk. Honden alleen aan de lijn rond de Gesteentetuin. De rest van het gebied;
honden onder appèl. In het opengestelde deel hydrozone zijn honden niet toegestaan.
Bezoekerscentrum De Gesteentetuin bij Schokland
Elke zaterdag en zondag, tijdens alle schoolvakanties en in de maanden juli, augustus en september elke dag
open van 12.00 tot 17.00 uur.
Keileemweg 1
8319 AC Schokland
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Kraggenburg (25 Km)
Netl de Wildste Tuin
Strand en duinen middenin de Polder; Kinderen kunnen vrij
spelen en ontdekken in de grote speeltuin van Netl de Wildste
Tuin. Bewegen en leren gaan spelenderwijs samen in het
avontuurlijke speellandschap met natuurlijke hindernissen.
Een dagkaart geeft toegang tot de wilde tuinen,
inspiratieroute, beachvolleybalvelden, stranden, zwemwater
en speeltuin van Netl de Wildste Tuin tijdens openingstijden.
Recreatiepark Netl is alle dagen open vanaf 10.00 uur.
Netl, De Wildste Tuin
Leemringweg 19
8317 RD Kraggenburg

Luttelgeest (22 Km)
Orchideeënhoeve
Ooit wel eens een wereldreis gemaakt? Bezoek de grootste tropische tuinen van
Europa en reis van werelddeel naar werelddeel in de Orchideeën Hoeve.
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.
Kinderen kunnen meedoen aan een spannende speurtocht in het junglepark
en lekker ravotten in het speelparadijs; een waterrijke binnenspeelplaats met
hagedissen en schildpadden. Geheel overdekt.
De Orchideeën Hoeve is het gehele jaar geopend behalve op nieuwjaarsdag.
Maandag t/m zaterdag
Zon- en feestdagen

09.00 – 18.00 uur
10.00 – 18.00 uur

Het restaurant en de winkel zijn gratis toegankelijk. Parkeren is gratis.
De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest
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Lelystad (30 Km)
Het Belevenissenbos
Het Belevenissenbos in Lelystad herbergt 40 hectare 'natuurlijk
spelen'. Het bos en de toestellen zijn geschikt voor kinderen vanaf 6
jaar. Er zijn talloze speelplekken, tientallen speelaanleidingen,
kilometers aan routes en waterpartijen.
Het Belevenissenbos ligt vlak bij Lelystad aan de noordzijde van het
Zuigerplasbos op enkele minuten vanaf Batavia-Stad en de A6. Het
adres is Veldweg 98 8231SB in Lelystad.

Dronten (30 Km)
Het Grote Kabouterbos
Het Grote Kabouterbos is een spannend stukje bos waar allemaal
kabouters leven! Je kunt spelen in de kabouterhuisjes, op de
kaboutertrimbaan, bij de dieren kijken, springen op de trampoline en
het kabouterpad lopen.
Na een wandeling op het kabouterpad door het bos kun je lekker
pannenkoeken en ijs eten. Pannenkoekenrestaurant Het grote
Kabouterbos is het gehele jaar:
woensdag van 12.00 - 20.00 uur
vrijdag t/m zondag van 12.00 - 20.00 uur
Tijdens de regionale vakantie periodes dagelijks geopend van 12.00
tot 20.00 uur.
Het Grote Kabouterbos
Roggebotweg 21
8251 PS Dronten

Joure (45 Km)
Subtropisch Zwembad Swimfun
Beleef een spannend avontuur in de wildwaterbaan. Deze kronkelt
door de jungle, door grotten en langs watervallen. Beleef alle
spannende glijbanen of leef je uit in het golfslagbad. Een
stroomversnelling, whirlpool, peuter & kleuterbad, koudwaterput,
kruidenbaden, Turkse stoomcabines, zonnebanken, sauna,
horeca… u vindt het hier allemaal!
Maandag, zaterdag en zondag
Dinsdag t/m vrijdag

10.00 – 18.00 uur
10.00 – 21.00 uur

Sewei 3 8501 SP Joure

Persoonlijk souvenir mee naar huis ? Laat uw foto
afdrukken op een handdoek of koffiemok:
www.myoriginal.photo (3 werkdagen levertijd).
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