Dagje op stap!
Bos Park Bilthoven is de perfecte uitvalbasis voor een dagje weg. Wandelen in de prachtige
omgeving, een musea bezoeken, shoppen in het centrum van Utrecht of lekker ontspannen in
wellnesscentrum thermen. In de directe omgeving is er veel te beleven voor het hele gezin of samen.
Vanaf Bos Park Bilthoven zijn de winkels van Bilthoven binnen enkele minuten te bereiken. Het
treinstation van Bilthoven is in slechts enkele minuten fietsen te bereiken. U bent met de trein in 9
minuten in Utrecht en in 11 minuten in Amersfoort.

Nationaal Militair Museum Soest: Op de plek waar in 1913 de
Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht werd
opgericht staat 100 jaar later het Nationaal Militair Museum.
Een indrukwekkend plek met een spectaculair dak van 110 x
250 meter en 13 meter hoge glazen buitenwanden. Het geeft de
een gevoel van ruimte en zicht op de collectiestukken buiten.
Ontdek het Arsenaal en dwaal tussen tanks en vliegtuigen
www.nmm.nl

Speelklok Museum Utrecht: Op zoek naar een leuke culturele
activiteit in het centrum van Utrecht? Ga dan naar Museum
Speelklok! Dit museum in Utrecht is een typisch Nederlandse
must-see. Hier stap je namelijk in de wondere wereld van de
zelf spelende muziekinstrumenten. Laat je verrassen door de
vrolijke muziek die vanuit alle hoeken van het museum klinkt.
www.museumspeelklok.nl

Botanische Tuinen Utrecht: De weelderige Botanische Tuinen
liggen aan de rand van het Utrecht Science Park. Hier klinkt het
geluid van klaterend water en zoemende insecten, en sta je
tussen honderden bloemen en planten.
De tuinen behoren tot de oudste universitaire tuinen van
Nederland, en liggen rondom het 19e -eeuwse Fort Hoofddijk.
Het hele jaar vormen ze een dromerige festivallocatie, voor
onder andere muziekfestival De Beschaving en het China
Light Festival.
www.uu.nl/botanischetuinen

Spoorweg Museum Utrecht: Het Spoorwegmuseum is niet
zomaar een museum. Het is een fascinerende plek waar je
ontdekt hoe de trein de wereld heeft veranderd. Met een
levensecht station, een theater, spannende attracties en met
wisselende tentoonstellingen en evenementen ben je altijd op
het juiste spoor! Zeker een aanrader.
www.spoorwegmuseum.nl

Dierenpark Amersfoort: ligt aan de westzijde van Amersfoort,
aan de rand van het bosgebied Birkhoven. Breng een bezoek
aan dierenpark Amersfoort en verwonder je over de prachtige
natuur en de dierenwereld.
www.dierenparkamersfoort.nl

Nijntje Museum Utrecht: In de themaruimten van het Nijntje
Museum ontdekken peuters en kleuters stap voor stap de
wereld om hen heen. De prentenboeken van Dick Bruna zijn
de inspiratie voor deze werelden. Zo is er de dokter, het
verkeersplein, de dierentuin, noem maar op. Kinderen stappen
hier écht in de wereld van Nijntje en haar vriendjes.
www.nijntjemuseum.nl

Mitland bowlen Utrecht: Mitland Bowling ligt aan de rand van
de stad Utrecht (naast de Berekuil. De bowling bestaat uit 9
banen en is voorzien van technische snufjes zoals het Music
Thrill Vision System. Deze combinatie van beeld en geluid zorgt
voor een gezellige, swingende sfeer. De bowling heeft een
eigen bar waar u een hapje en drankje kunt nuttigen en
2 restaurants voor tafelgrill en à la carte.
www.mitlandbowlingutrecht.nl

Indoor speeltuin plezier: bezoek het indoor speelparadijs in
Soesterberg. De plek waar kinderen heerlijk kunnen spelen en
waar ouders en kinderen een fantastische en sportieve dag
kunnen beleven.
www.indoorspeeltuinplezier.nl

Superfun indoor Amersfoort: Superfun biedt het ultieme
vermaak voor iedereen - combineer de fun van alle
activiteiten met heerlijk eten in een ontspannen en informele
sfeer en je bent bij Superfun.
Ben je op zoek naar een leuke dag/avond uit in Amersfoort?
Dan ben je op de juiste plek! Of je nu een drankje wil drinken
aan de bar, hapje wil eten in het restaurant, poolbiljart spelen,
bowlen of lasergamen. De mogelijkheden zijn oneindig.
www.superfun.nl

Thermen Soesterberg: Heerlijk een dagje genieten in de
thermen. Wellness, zintuigen en natuur hebben alles met
elkaar te maken. Samen staan ze voor intense ervaringen en
voor belevingen in de zuiverste vorm. Wellness op z'n puurst.
Je vindt het in Thermen Soesterberg,
www.thermensoesterberg.nl

Museum Beeld & Geluid Hilversum: Ontdek de geschiedenis
van audiovisuele media van de afgelopen 100 jaar. Ga zelf
ook aan de slag en maak een eigen programma.
www.beeldengeluid.nl

Domtoren Utrecht: Symbool van de stad Utrecht.
465 treden en ruim 112 meter hoog. De hoogste kerktoren
van Nederland met een adembenemend uitzicht over de
stad.
www.domtoren.nl

Klimbos Gooi-Eemland: Klimbos Gooi-Eemland in Lage
Vuursche is het koninkrijk der Klimbossen. Het bos is gelegen
op de Utrechtse Heuvelrug op het prachtige Landgoed
Pijnenburg. Met maar liefst 10 routes is het een wáár
klimparadijs.
www.klimbos.nl/klimbos-gooi-eemland

Midgetgolfbaan Bilthoven: 18-holes midgetgolfbaan.
Natuurlijk kunt u ook alleen van het terras gebruik maken
om iets te nuttigen. Koffie/thee met een lekker puntje
appeltaart of een borrel met bitterballen. Geniet ook van
een heerlijk ambachtelijk Italiaans ijsje.
www.midgetgolfbaanbilthoven.nl

Golf & Country Club De Biltse Duinen: Zowel
greenfeespelers als leden van Golf & Country Club De Biltse
Duinen zijn welkom!
Golfpark De Biltse Duinen omvat het volgende.
- 9 par 3 holes variërend in lengte van 61 tot 147 meter.
- Een driving range met32 afslagplaatsen waarvan 16
overdekt.
- Er zijn twee tennisbanen. Deze zijn te bespelen via huur,
maar er kan ook tennisles worden afgenomen.
- Fitnessruimte en horeca
www.biltseduinen.nl

Fietsboot Eemlijn: Ontdek Eemland en ’t Gooi per fiets en
fietsboot, wandel, fiets en relax aan boord. U stapt op en af
op één van de opstapplaatsen van uw keuze. Indien u met
de fiets wordt deze op het benedek gestald. Tijdens de vaart
heeft u vanaf het bovendek een prachtig uitzicht over de
Eemvallei en de Gooise uitlopers van de Utrechtsnee
Heuvelrug.
www.eemlijn.nl

Paleis Soestdijk: Historie en toekomst gaan hand in hand op
Paleis Soestdijk. Illustere bewoners als Willem III, Willem II,
Anna Paulowna, koningin Juliana en prins Bernhard drukten
hun stempel op het gebouw. Van zeventiende-eeuws
jachthuis tot koninklijke residentie: de geschiedenis is nog
steeds voelbaar bij een bezichtiging of rondleiding in het
paleis.
www.paleissoestdijk.nl

Slot Zeist: ligt centraal in het land, naast Utrecht en nabij de
A12 en A27. Slot Zeist Ooit het lustoord van Willem Adriaan,
graaf van Nassau-Odijk en kleinzoon van prins Maurits. Nu
het ideale decor voor vorstelijke evenementen, historie
opsnuiven of genieten van kunst en cultuur.
Een rondleiding door Slot Zeist is een belevenis.
Ervaar de adellijke sfeer van weleer en wandel rond in de
prachtige Stijlzalen van het Slot. Na de rondleiding kunt u
bijvoorbeeld een wandeling maken door de prachtige Slottuin
(gratis toegang) of een bezoek brengen aan de Culturele Vleugel
met steeds wisselende tentoonstellingen.
www.slotzeist.nl

Kasteel de Haar: Kasteel de Haar is gelegen in Haarzuilens
(vlakbij Utrecht). Maak een wandeling door de prachtige
tuinen of door het sprookjesachtige kasteel met of zonder
rondleiding. Het kasteel is na verwoest te zijn in de 2e
wereldoorlog weer volledig gerestaureerd en vanaf dat
moment opengesteld voor publiek. Het hele jaar, met
uitzondering van de maand september is het kasteel en de
tuinen geopend. In september komt de adellijke familie bij
elkaar om te genieten van dit kasteel en de tuinen.
www.kasteeldehaar.nl

Kasteel Duurstede: is één van de oudste en mooiste kastelen
van Nederland. Het ligt op een sprookjesachtig kasteeleiland
en is omringd door een park. Alleen al de entree - via een
ophaalbrug over de slotgracht - zorgt voor het
échte kasteelgevoel.
www.kasteelduurstede.nl

Utrechtse Heuvelrug: Bos Park Bilthoven ligt midden in het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Vanuit het park wandel
je zo de bossen in van dit nationaal park en waan je jezelf in
een oase van rust. De heuvels zijn een erfenis van de één na
laatste ijstijd: meer dan 130.000 jaar geleden.
Het is een fantastische plek om tot rust te komen. Fietsen,
wandelen, vogels spotten, de mooiste uitzichten opzoeken,
er is zoveel te zien en te doen! Naast de prachtige natuur
staat de Utrechtse Heuvelrug bekend om zijn imposante
buitenplaatsen en kastelen zoals Paleis Soestdijk,
Kasteel Amerongen en het Slot Zeist.
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/utrechtse-heuvelrug

Pyramide van Austerlitz. De bosrijke omgeving leent zich
uitstekend voor een prachtige wandeling. Hoogtepunt is
ongetwijfeld de ‘Pyramide van Austerlitz’, gelegen op het
hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug en in 1804
gebouwd als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte. Tevens
kunt u lekker uitrusten op het ruime terras waar u kunt
genieten van koele dranken ijs, snacks en diverse
maaltijden.
Over de kinderen hoeft u zich de rest van de dag
geen zorgen te maken. De uitgebreide speeltuin en
het lunapark, compleet met botsauto’s, draaimolens,
een treintje en meer, staan garant voor uren speelplezier.
www.pyramidevanausterlitz.nl

Henschotermeer: een uniek recreatiegebied middenin de
bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Of je nu zin hebt om
lekker te luieren en te genieten van de mooie omgeving, te
bouwen aan je eigen zandkasteel op het lang gerekte
zandstrand, te zwemmen of gewoon heerlijk rond te
dobberen op het meer of misschien heel sportief een rondje
om het meer te wandelen.
www.henschotermeer.nl

Markten
Markt

Dag

Locatie

Tijd

De Bilt
Zeist

Vrijdag
Donderdag
& Zaterdag
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag

Planetenbaan
Belcour

9.00 – 15.00
8.30 – 16.30

Brink
Smitsweg
Rademakersstraat
De Traaij

8.30 – 14.00
8.30 – 13.00
8.30 – 13.00
11.00 – 17.00

Baarn
Soest
Soesterberg
Driebergen

VVV Winkel Domplein
Domplein 9, 3512 JC, Utrecht
Telefoonnummer: 030-2360004
E-mail: infovvv@utrechtmarketing.nl
Ma t/m Zo: 10:00 – 17:00
Feestdagen
VVV Utrecht is tijdens Pasen, Hemelvaart en Pinksteren geopend. De VVV is met Kerst, op
nieuwjaarsdag en met Koningsdag gesloten.

Meer informatie over Utrecht en omgeving kunt u bekijken via www.ontdek-utrecht.nl

