
De leukste tips voor
een dagje Zwolle met kids!

Meer bijzondere Zwolle tips: Visitzwolle.com
Zwolle dynamische Hanzestad

Meer over Zwolle... 

NAAR BUITEN!

Lekker met je laarzen of blote voeten 
kliederen in de waterspeeltuinen. Dat kan 
bij Doepark Nooterhof. Geniet van een 
drankje en hapje op het terras van theehuis 
het Earthship. - doeparknooterhof.nl

Hoe wordt kaas en ijs gemaakt van 
schapenmelk? Dat kan je zien en 
proeven bij Biologische schapenmelkerij 
de Vreugdehoeve. Tip: Ligt aan de fietsroute 
‘Rondje Zwolle’ (45km, verkrijgbaar bij de 
tourist info punten). - devreugdehoeve.nl

Meer info? www.visitzwolle.com

Zwolle is een bruisende Hanzestad met een veelheid aan cultureel 
en culinair aanbod. Talloze festivals, de culinaire top van Nederland, 
spraakmakende tentoonstellingen, de mooiste boekhandel van het land, 
allemaal te ontdekken met het Middeleeuwse decor van de oude Hanzestad 
op de achtergrond.

In het historische centrum met de oude grachten vind je nog veel plekken 
van grote betekenis. De Hanze pakhuizen en statige gevelpanden tonen de 
oorsprong van de huidige welvaart. Hier beleef je nog de sfeer uit de tijd van 
Thorbecke en ontdek je waarom Zwolle een inspiratiebron was en is, voor 
grote denkers. 

Flanerend door hartje centrum kom je als vanzelf bij twee van de meest 
opvallende verschijningen van Zwolle. Zwolle is het trotse thuis van Museum 
de Fundatie en boekhandel Waanders In de Broeren. Dompel je onder in 
spraakmakende tentoonstellingen en in de wondere boekenwereld. Vanuit 
het opvallende raam in de Fundatie heb je aan één blik genoeg: de Zwolse 
binnenstad ligt aan je voeten. - museumdefundatie.nl

Tourist Info punten: 

Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13
zwolseballetjes.nl  

Waanders In de Broeren, Achter de Broeren 1
Waandersindebroeren.nl

i



uitjes voor een 
geslaagd dagje Zwolle!

In Zwolle kun je naar hartenlust 
shoppen en lekker eten! 

De bruisende Hanzestad Zwolle heeft veel te bieden 
voor het hele gezin! Een goed begin is 75 meter de 
lucht in! Beklim de Peperbus, tel de treden en als 
je boven bent heb je een super mooi uitzicht over 
de stad. In de verte kan je zelfs de Sassenpoort 
zien, reserveer via het Zwolse Balletjeshuis een 
stadswandeling waarbij je op pad gaat met de 
‘poortwachter van de Sassenpoort’ die je alles kan 
vertellen over de geschiedenis. - zwolseballetjes.nl 

Bekijk Zwolle vanaf het water en ontdek dingen die 
je anders zou missen. Stap in de rondvaartboot, 
huur een sloep, een kano of verken op een sup de 
stervormige gracht van Zwolle. 

visitzwolle.com

Van authentieke winkeltjes tot hippe concept-stores en van 
trendy juice-bars tot luxe boetiekjes. Je vindt hier de leukste 
winkelstraten met vele gezellige koffiezaakjes. Ook de grote 
namen zijn vertegenwoordigd, zoals de Primark, H&M en 
de Sting. www.visitzwolle.com/winkelen. Slenter over de 
eeuwenoude pleinen en laat je verrassen door de vele terrassen, 
restaurants en cafés waar je lekker kunt eten met de kids. 

Beestachtig leuk! Vanaf een heerlijke zitbank met een 
kop koffie of een hapje eten toekijken hoe de kids lekker 
klimmen en klauteren, bouwen, springen enzo. Djambo!  
djambokidsplay.nl

Meer dan 100 dinosaurussen komen tot leven in 
Dinoland! Daarnaast kan je met z’n allen een hoogte- en 
laagteparcours doorstaan, klimmen in de toren, minigolfen 
en lasergamen of op T. rexpeditie. - dinoland.nl

Losgaan op trampolines? Dat is leuk voor iedereen! Want 
trampolinespringen zit vol actie. Bij Rebound world doe je 
een potje trefbal, speel je voor ninja en leer je salto’s maken 
op de airbag. - zwl.rebound.world

Zin om een balletje te gooien, op reis te gaan door een 
glow-in-the-dark mini golfbaan of een wedstrijdje poolen?   
Ga Bowlen & zo met Eten & zo. - bowlenenzo.nl

Even met die kleine apenkoppen uitrazen? Bij indoor 
speelparadijs Monkeytown is het heerlijk klimmen en 
klauteren, kruipen door tunnels, springen op de trampolines 
en glijden van de glijbanen. - monkeytownzwolle.nl

Een bioscoopje pakken? Pathé biedt kindertickets voor 
slechts € 5,- zodat je de allerleukste films kunt zien! En als 
je er ook nog een verrassende Pathé Kidscombo bij koopt, 
wordt het filmuitje helemaal compleet. - pathe.nl/zwolle

Lekker spetteren en zwemmen bij Zwembad de Vrolijkheid 
is altijd een goed idee! - optisport.nl/vrolijkheid

Zwolle ondergronds! In de Zwolse binnenstad is een heus 
Molshuis, en daar woont natuurlijk een Molletje. Kruip 
even lekker weg in de gezellige hoekjes en nisjes en laat je 
meevoeren in de avonturen van Molletje en zijn vrienden. 
thuisbijmolletje.nl

Bijna elke zondag is er een kidsvoorstelling in de  Zwolse 
Theaters te zien. Rondom de voorstellingen kunnen de 
kids meedoen met knutselen, een spel spelen, kleuren of 
verkleden. - zwolsetheaters.nl  

Bijzondere smaken proef je bij 
IJssalon Salute, Talamini of 

Dondo

Op een zonnige dag mag 
een ijsje natuurlijk niet 

ontbreken!

 www.visitzwolle.com 
 www.visitzwolle.com  www.visitzwolle.com/kids

uitrazen? relaxen
of de regen ontvluchten? 

visitzwolle.com/agenda

In Zwolle staat er altijd wel 
iets leuks op de agenda!


