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WELKOM in Arnhem 

Dat er in Arnhem volop natuur is zie je terug in de 
vele sfeervolle parken en prachtige landgoederen die 
je kunt bezoeken. Daarbij is Arnhem gelegen in een 
groene omgeving tussen de Betuwe en de Veluwe.

ArtEZ hogeschool voor de kunsten en het 
Modekwartier zijn broedplekken voor fashion en 
design. Ook de binnenstad van Arnhem heeft een 
veelzijdig en bijzonder winkelaanbod. Daarnaast zijn 
er talloze cafés en restaurants aan gezellige pleinen, 
kleine hofjes en natuurlijk aan de oever van de Rijn.

Ook als liefhebber van cultuur haal je hier je hart op. 
Arnhem is de thuisbasis van gezelschappen als 
Introdans en Het Gelders Orkest, met een prachtig 
stadstheater, het vernieuwde Musis en een gevarieerd 
aanbod aan kleine(re) theaters.

Het hele jaar door worden er talloze evenementen 
georganiseerd in Arnhem. Of je nu op zoek bent naar 
een hip festival, een sportief spektakel of een 
sfeervolle marktje vindt het allemaal terug in de 
evenementenkalender. Met de verschillende voordeel-
bonnen achter in dit boekje kun je Arnhem op een 
voordelige manier ontdekken en beleven.

Veel plezier in Arnhem!
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> ZWANENSTRAAT

> RIJNKADE

De binnenstad van Arnhem heeft voor ieder wat wils. 
Ga terug in de tijd met de Slag om Arnhem, reik naar 
grote hoogtes met de glazen panoramalift van de 
Eusebiuskerk of ga ondergronds in de Historische 
Kelders van Arnhem. Met de talloze gezellige cafés en 
restaurants in de binnenstad van Arnhem zal ook de 
innerlijke mens niks tekort komen. Ben je geïnteres-
seerd in moderne architectuur, vergeet dan niet een 

bezoek te brengen aan Rozet of het prachtige station 
Arnhem Centraal, naar ontwerp van architect Ben van 
Berkel. Met de trein naar Arnhem gekomen en wat 
slecht ter been, dan kun je vanaf het station met de 
trolleybus naar het centrum. Dit is vrij bijzonder want 
Arnhem is de enige stad in de Benelux waar de 
trolleybus nog rijdt.

De binnenstad van Arnhem is opgedeeld in verschil-
lende kwartieren zodat je hier als bezoeker makkelijk 
je weg kunt vinden. Op de centrumplattegrond in het 
midden van dit boekje staan de verschillende 
kwartieren weergegeven en deze zijn ook zichtbaar 
gemaakt in het straatbeeld. De Arnhemse winkel-
straten in de binnenstad zijn overzichtelijk, knus en 
liggen dicht bij elkaar. Wandel door de statige passage 
in het Musiskwartier en struin door de vele kleine 
straatjes. Ga ook eens rustig op een bankje zitten aan 
de Jansbeek dat, na vele jaren weg te zijn geweest, 
weer door het hart van de stad stroomt. In het 
Stegenkwartier en de 7straatjes wandel je door 
gezellige en sfeervolle straatjes met karakteristieke 
winkels met een uniek aanbod. 

Combineer je bezoek aan Arnhem met een heerlijke 
lunch of diner. Arnhem kent vele gezellige eettentjes 
en terrasjes zoals op de Korenmarkt, Jansplaats, 
Jansplein en aan de Rijnkade. Hier komen verschil-
lende smaken en geuren samen. Ook in de avond en 
nacht is er genoeg te doen. Arnhem heeft een rijk 
aanbod van clubs, bars, bioscopen en theaters.

Wil je teveel zien en doen voor een dag? Blijf dan 
slapen in een van de schitterende accommodaties die 
Arnhem rijk is. Kijk voor een overzicht op 
visitarnhem.com/hotel.

Arnhem bruist. Ontdek het zelf!

BRUISENDE binnenstad
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HISTORIE VEELZIJDIG & creatief

Liefhebbers van mode halen hun 
hart op in Arnhem! De in Arnhem 
gevestigde modeacademie ArtEZ, 
hogeschool voor de kunsten, 
speelt een grote rol in het 
aantrekken en ontwikkelen van 
modetalenten. Ook een aantal 
toonaangevende modeontwerpers 
zoals TrixenRees en Sjaak Hullekes 
hebben hun winkel in Arnhem 
gevestigd.

Modekwartier
In het Modekwartier, op loopaf-
stand van de winkels in de 
Arnhemse binnenstad, hebben zich 
tal van modeontwerpers gevestigd. 
Koop de nieuwste mode recht-
streeks in het atelier van de 
ontwerper. Of je nou op zoek bent 
naar bijzondere accessoires, het 
nieuwste design of een eyecatcher 
voor je interieur. Je hebt het hier 
allemaal.

Kunst & architectuur
Bijzonder creatief is Rozet, 
middelpunt voor cultuur, kennis en 

educatie in Arnhem. Het 
bijzondere gebouw heeft al diverse 
prijzen gewonnen en is voor 
iedereen (gratis) toegankelijk. 
Bijzondere en indrukwekkende 
kunstwerken welke je zo tegen het 
‘lijf’ loopt zijn het Feestaardvarken 

bij Rozet en de sfinx aan de voet 
van de John Frostbrug. De graffiti 
plek Wall of Fame (Boterdijk 1) en 
culturele broedplaats Showroom 
Arnhem laten de creatieve kant 
van Arnhem zien.

> SHOPPEN IN ARNHEM

Slag om Arnhem
Arnhem heeft een rijke en bewogen 
geschiedenis. De Tweede Wereld-
oorlog loopt als een rode draad 
door alle historische beschrijvingen 
over Arnhem. De Slag om Arnhem, 
die in september 1944 aan de 
oevers van de Rijn werd uitge-
vochten, maakte deel uit van 
Operatie Market Garden. Bezoek 

een van de musea over deze 
ingrijpende periode. Het informatie-
centrum Airborne at the Bridge kijkt 
uit op de John Frostbrug en is 
gevestigd aan de Rijnkade. Of 
bezoek Airborne Museum ‘Harten-
stein’ in het nabij gelegen 
Oosterbeek. Kijk voor meer 
informatie over de Tweede 
Wereldoorlog op liberationroute.nl 

of download de gratis Liberation 
Route Europe App.

Ondanks het oorlogsgeweld in de 
jaren 1944 -1945 heeft Arnhem 
diverse fraaie middeleeuwse en 
renaissance monumenten kunnen 
behouden. Loop eens langs het 
Presikhaeffs Huys of het uit de 15e 
eeuw stammende Duivelshuis, hier 
hebben de Arnhemse burger-
meesters al sinds 1830 hun 
werkkamer. Het stadsgezicht van 
Arnhem wordt al meer dan vijf 
eeuwen bepaald door de laatgo-
tische Eusebiuskerk. Bijzonder in 
deze kerk is de glazen lift waarmee 
je tot 73 meter de hoogte in gaat. 
Vanaf boven heb je prachtig 
uitzicht over Arnhem en omstreken. 
Bij de Historische Kelders neem je 
juist een kijkje onder de grond. 
Deze 39 eeuwenoude met elkaar 
verbonden kelders zijn in oude 
glorie hersteld en zeker een bezoek 
waard. Kijk voor meer informatie 
over de Middeleeuwen op  
spannendegeschiedenis.nl.

> DUIVELSHUIS
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De Arnhemse topattracties 
bieden elk jaar weer 
nieuwe en verrassende 
activiteiten. Daarmee 
wordt een bezoek aan één 
van de attracties altijd de 
moeite waard. 

Koninklijke Burgers’ Zoo   
burgerszoo.nl
Maak een reis om de wereld in één 
dag! Van woestijndieren tot 
oceaandieren, in Koninklijke 
Burgers’ Zoo vind je ze allemaal. 
Bezoek hier ook de grootste 
overdekte mangrove van de wereld.

Nederlands 
Openluchtmuseum   
openluchtmuseum.nl
In het Nederlands Openlucht-
museum komt geschiedenis tot 
leven. Stap letterlijk terug in de
tijd en beleef het dagelijkse leven 
van vroeger. Maak een ritje in een 
oude tram of bezoek de Canon 
van Nederland.

Nederlands Watermuseum   
watermuseum.nl
Het Nederlands Watermuseum is 
een eigentijds en interactief 
museum over alle aspecten van 

water. Een écht doemuseum waar 
je waterproefjes kunt uitvoeren en 
waar je alles komt te weten over 
het watergebruik in de wereld.

Museum Arnhem
museumarnhem.nl
Museum Arnhem is wegens 
verbouwing gesloten. Tijdens de 
sluiting blijft het museum actief 
én zichtbaar in de stad. Bijvoor-
beeld met WINDOWSHOPPER: 
een tentoonstelling waarin grote 
modenamen en werk van 
aanstormend talent etalages 
sieren in de Arnhemse binnenstad.

Volop natuur

Arnhem ligt middenin een spectaculaire 
groene omgeving, met aan de ene kant de 
Veluwe en aan de andere kant het uiter-
waardengebied.

Ook kent Arnhem hele mooie stadsparken; Park 
Sonsbeek, Park Zypendaal en Gulden Bodem zijn de 
meest bekende parken. Je kunt er sporten, luieren, 
picknicken, elkaar ontmoeten en heerlijk slenteren. 
Je kunt er zelfs je werk doen, want Park Sonsbeek heeft 

gratis wifi. Stop ook eens bij een van de vele stads-
tuinen zoals de Spijkertuinen, de Watertuin vol lelies en 
kikkers of de unieke verticale tuin in de Bloemstraat.

Dwaal een dagje door de uitgestrekte uiterwaarden en 
moerassen met rondzwervende kuddes paarden en 
runderen in Uiterwaardpark Meinerswijk. Arnhem en 
haar directe omgeving zijn een zeer populair wandel- 
en fietsgebied. Kijk voor de leukste routes op
visitarnhem.com.

TOPattracties

> PARK ZYPENDAAL
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Museum Bronbeek 
bronbeek.nl
Bronbeek neemt je mee in het 
verhaal van Nederlands-Indië. 
Gedurende het jaar zijn er 
verschillende evenementen en 
exposities.

Airborne Museum 
‘Hartenstein’
airbornemuseum.nl
Hét museum over de Slag om 
Arnhem is gehuisvest in het 
voormalig hoofdkwartier van de 
Britten tijdens de slag. In de 
Airborne Experience waan je je 
letterlijk midden in de strijd.

Airborne at the Bridge
airborneatthebridge.nl
Vanuit het perspectief van drie 
individuen wordt het verhaal van 
‘een brug te ver’, de John Frostbrug 
en de Slag om Arnhem belicht.

Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe
hogeveluwe.nl
Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe bestaat uit 5.400 hectare 
natuur en een grote diversiteit aan 
planten- en diersoorten. Het park 
kent een unieke combinatie van 
natuur, kunst en architectuur. In 
dit park vind je o.a. het Kröller-
Müller Museum en de gratis witte 
fietsen.

Kröller-Müller Museum
krollermuller.nl
Het Kröller-Müller Museum bezit 
een wereldberoemde collectie 
voornamelijk 19de en 20ste 
eeuwse beeldende kunst. Het 
museum heeft een uitgebreide 
collectie van o.a. Vincent van Gogh.

Nederlands Wijnmuseum
wijnmuseum.nl
Voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de wereld van wijn ligt in 
Arnhem het Wijnmuseum. In de 
oude wijnkelders komt de geur en 
sfeer van wijn je tegemoet.

PODIA en gezelschappen

Het Gelders Orkest
De passie voor klassieke muziek 
deelt dit toonaangevende symfo-
nieorkest met zowel jong als oud. 
Het Gelders Orkest wil zoveel 
mogelijk mensen ráken met de 
mooiste live muziek in de concert-
zaal of op andere verrassende 
locaties. 
hetgeldersorkest.nl 

Toneelgroep Oostpool 
Voorstellingen van dit nationale 
theatergezelschap zijn door heel 
Nederland te zien maar ook vaak 
in hun eigen theater in Arnhem.
oostpool.nl 

Introdans
Introdans danst voorstellingen 
voor jong & oud(er) en orga-
niseert activiteiten voor veel 
verschillende doelgroepen. Want 
Introdans beweegt je.
introdans.nl 

Huis van Puck
Huis van Puck is dé ontmoetings-
plek voor mensen met een passie 
voor podiumkunsten. Dansers, 
muzikanten en theatermakers 
ontmoeten elkaar, repeteren en 
presenteren zich op het podium.
huisvanpuck.nl 

Arnhem heeft een groot 
aanbod aan podia en 
gezelschappen. Zoals dans, 
muziek, theater en vele 
andere kunstvormen. 
Een actueel overzicht van 
het uitgaansaanbod vind je 
op visitarnhem.com.

Focus Filmtheater
Gehuisvest in een prachtig nieuw 
pand wordt hier in vijf zalen een 
breed aanbod van kwaliteitsfilms
vertoond.
focusarnhem.nl
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Productiehuis 
De Nieuwe Oost 
Beginnende makers op het gebied 
van theater, dans, literatuur, 
popmuziek zetten hun eerste 
stappen in het vak. Het enthousi-
asme, de ambities en dromen zijn 
groot en dat voelt het publiek.
denieuweoost.nl  

Musis 
De Parkzaal werd in 2018 konink-
lijk geopend waarna het bekroond 
werd met o.a. de prijs voor het 
‘Beste gebouw van het Jaar’. Een 
splinternieuwe Parkzaal en een 
historische, gerenoveerde Muzen-
zaal. Tot ziens in seizoen ’18 - ’19 
met o.a. Di-Rect, Het Gelders 
Orkest, en Blaudzun.
musisenstadstheater.nl

Stadstheater Arnhem 
Stadstheater Arnhem staat op 
een plek waar een meer dan 
100-jarige theatertraditie zich 
heeft afgespeeld. Het gebouw is 
de thuisbasis van Introdans en 
Toneelgroep Oostpool. Tot ziens 
in seizoen ’18 - ’19 met o.a. Youp 
van ’t Hek, Bert Visscher én klas-
siekers als Het Zwanenmeer.
musisenstadstheater.nl

Theater aan de Rijn
Een avontuurlijk en dynamisch 
theater in het centrum van 
Arnhem. Na een grootschalige 
verbouwing biedt het theater een 
podium aan theater, dans, muziek, 
literatuur, horeca en debat.
theateraanderijn.nl

Eusebiuskerk
Bekijk de historische kerkzaal en 
de panoramalift brengt je naar 
de glazen balkons en naar 73 
meter hoogte. Daarnaast zijn er 
gedurende het jaar uiteenlopende 
evenementen. 
eusebius.nl

Posttheater
Veel grote namen vonden een 
startpodium in het Posttheater 
en strijken nog met plezier neer 
tijdens try-outs en tournees. Van 
jong talent tot gevestigde cabare-
tiers, allemaal in het Posttheater.
posttheater.nl

GelreDome
GelreDome is het grootste 
theater van Nederland met vele 
(inter)nationale concerten en 
evenementen, zoals Iron Maiden 
in juli. Daarnaast is het ook 

de thuisbasis van voetbalclub 
Vitesse.
gelredome.nl

ArtEZ concerten, 
theater, dans en expo’s
Bijna dagelijks zijn er bij ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten 
concerten, theater- en dansuit-
voeringen, muziekmasterclasses, 
kennissessies en expo’s die voor 
het publiek toegankelijk zijn.
artez.nl/agenda

Luxor Live
Gevestigd in een monumentaal 
pand uit 1915, is Luxor Live hét 
poppodium van Arnhem en dé 
plek voor optredens.
luxorlive.nl

Jacobiberg
Popcentrum Jacobiberg is het 
podium voor de beginnende 
popmuzikant in Arnhem.
jacobiberg.nl

Willemeen
Het stedelijke jongerencentrum 
en subcultureel podium van 
Arnhem met een doorlopend 
activiteitenprogramma.
willemeen.nl

STATE OF FASHION; 
searching for the new luxury

01/06 t/m 22/07 
State of Fashion is het nieuwe vierjaar-
lijkse mode-event van Arnhem.  
De eerste editie, van 1 juni tot en met 
22 juli, met de naam ‘searching for the 
new luxury’ verkent nieuwe definities 
van luxe als antwoord op urgente 
ecologische en sociale vragen: minder 
afval en minder vervuiling, meer gelijk-
heid, welzijn en inclusiviteit. Hoe 
kunnen wij hier allemaal aan 
bijdragen? 

State of Fashion wil op de eerste plaats een podium 
bieden aan (vaak nog onbekende) initiatieven die 
streven naar een vernieuwende, duurzame en eerlijke 
mode die tegelijkertijd verleidelijk is. Het wil ook een 
broedplaats zijn van nieuwe ideeën, kruisbestuivingen 
tot stand brengen en onvermoede partners bij elkaar 
brengen. Urgent, kritisch, provocerend en inspirerend, 
zowel voor vakmensen, de industrie en studenten als 
voor een breed publiek. State of Fashion is daarmee 
het eerste grootschalige, internationale publieks- 
evenement dat geheel is gewijd aan duurzame en 
eerlijke mode.  
Kijk voor meer informatie op stateoffashion.org. FO
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JULI
04 Holiday Kick Off Jeugdland
 De zomervakantie wordt dit jaar weer spet-

terend geopend in het GelreDome. Er is voor 
iedereen wel wat leuks te doen. Van schermen 
tot lasergamen en van koken tot muziek maken.

 Locatie: GelreDome
 jeugdland.nl 

05 t/m 08 World Street Painting 
Festival  

 Arnhem wordt verfraaid met krijtkunst; op 
verschillende pleinen worden streetpaintings in 
3D en 4D gemaakt.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 worldstreetpainting.nl

05 t/m 08 WK Inline Speed Skaten 
ROAD

 Het WK Inline Speed Skaten bestaat niet alleen 
uit baanonderdelen, maar ook uit verschillende 
wegonderdelen. Onderdelen zijn: Lab Circuit 
Sprint, 20.000m elimination, 10.000m point 
race, daarnaast staat zaterdag 7 juli in het 
teken van de 100m sprint en is zondag dé dag 
van de marathon.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 schaatsen.nl

05 t/m 08 WK Inline Freestyle 
skaten

 Rondom dezelfde locatie als het WK Inline 
Speed Skaten Road worden de Freestyle- 
onderdelen georganiseerd met spectaculaire 
onderdelen: van Battle Slide, Free Jump, Speed 
Slalom, Classic Slalom en Pair Slalom.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 schaatsen.nl

05/07
t/m

08/07

01/06 t/m 08/07
Fashion + Design Festival Arnhem
 Hét jaarlijks terugkerende stadsfestival waar 

mode, design, kunst en cultuur met elkaar 
versmelten. 

 Locatie: Diverse locaties
 fdfarnhem.nl 

 
01 Sonsbeekmarkt  
 De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een 

streekmarkt en een theatraal buitenfeest. Met 
kleurrijke kramen en mobiele keukentjes gericht 
op pure voeding uit de streek of wereldse en 
creatieve producten.

 Locatie: Park Zypendaal
 sonsbeekmarkt.nl

01 Iron Maiden
 Iron Maiden bracht twee jaar geleden het 

indrukwekkende ‘Book Of Souls’ uit. Na hun 
Amerikaanse tour strijken Bruce & co opnieuw 
neer in hun Nederlandse thuishaven het Gelre-
Dome, met niemand minder dan Killswitch 
Engage als special guest. Dat wordt head-
bangen!

 Locatie: GelreDome
 mojo.nl/concerten/iron-maiden

01 & 08 Sonsbeek Vlotconcert 
 Tijdens de traditionele vlotconcerten kunnen 

bezoekers genieten van diverse bigbands, 
jazzoptredens en fanfaremuziek.

 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeekfestival.nl

01/07

TERUGKEREND EVENEMENT

TERUGKEREND EVENEMENT
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08 Evolve the “I” to better the 
world peace

 Vijay Gopala reist de wereld rond om de 
essentie van ‘Yoga as it is’ te verspreiden en 
geeft de praktische tool om vrede vanuit 
binnenuit en in de buitenwereld te ervaren.

 Locatie: Eusebius kerk
 yogagita.org

08 + 29 Park Open  
 Park Open is Arnhems meest relaxte live 

muziekfestival op de Ronde Weide. Genieten 
van toffe optredens en muziek, koele drankjes 
en altijd aangenaam gezelschap op een van 
Arnhems mooiste locaties! 

 Locatie: Ronde Weide (Park Sonsbeek)
 parkopen.nl

15 t/m 17 WK Zitvolleybal
 In het Gelderse jaar van het aangepast sporten 

is het bijzonder dat de opening van het WK 
Zitvolleybal in het Arnhemse Musis plaatsvindt. 
De Nederlandse dames spelen er daarnaast 
hun groepswedstrijden. Bekijk ook de tentoon-
stelling over aangepast sporten. 

 Locatie: Musis 
 arnhemsesportzomer.nl

JULI
08/07

&
29/07

15/07
t/m

17/07

07 AMZAF Young Talent Festival
 Het zomerfestival met jong toptalent op het 

gebied van muziek, dans en theater op de 
meest unieke locatie in Gelderland. De deuren 
gaan open om 17.00 uur en het programma 
duurt van 19.00 t/m 24.00 uur. Wandel door 
het prachtige Openluchtmuseum en geniet van 
de mooiste optredens.

 Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
 amzaf.nl

07  Dansen in de Steile Tuin 
Trek de dansschoenen aan en kom dansen, doe 
mee met de workshop en bekijk de demonstra-
ties.

 Locatie: Steile Tuin (Park Sonsbeek)
 sonsbeekfestival.nl

07 t/m 26 augustus Zoë & Silos - 
De Desert Musical

  Deze zomer is er weer een gloednieuwe 
musical met Zoë & Silos in de hoofdrol. In Zoë 
& Silos - De Desert Musical’ beleven ze een 
spannend avontuur, waarin het leven in de 
woestijn op een kleurrijke en educatieve wijze 
centraal staat.

 Locatie: Burgers’ Zoo
 burgerszoo.nl/musical

TERUGKEREND EVENEMENT

07/07
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AUGUSTUS
03 t/m 19 NJO Muziekzomer
 Op de mooiste (buiten)locaties van Gelderland 

geeft jong toptalent tussen de 18 en 26 jaar 
meer dan 65 concerten. Bezoek een van de 
symfonieorkesten, een muzikale fietstocht of 
wandeling, Mozarts intrigerende opera Così fan 
tutte in Luxor Live en nog veel meer!

 Locatie: Diverse locaties
 muziekzomer.nl 

 
05 Sonsbeekmarkt  
 De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een 

streekmarkt en een theatraal buitenfeest. 
Met kleurrijke kramen en mobiele keuken-
tjes gericht op pure voeding uit de streek of 
wereldse en creatieve producten.

 Locatie: Park Zypendaal
 sonsbeekmarkt.nl

09 t/m 12 SonsbeekTheaterAvenue
 De leukste theaterbelevenis in het mooiste 

park van Arnhem. Voor groot en klein is er 
cabaret, film, muziek, dans, beeldende kunst en 
workshops. Kom  ook lekker eten, drinken en 
genieten van de vele voorstellingen!

 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeektheateravenue.nl

03/08
t/m

19/08

09/08
t/m

12/08
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22 t/m 01/08 Ome Joop’s Tour
 De 68e editie van Ome Joop’s Tour, het oudste 

evenement van Arnhem, start met een verza-
meldag op Papendal en de finish is in Valken-
huizen. De route gaat dit jaar o.a. via Ulft en 
Hoogeveen naar Groningen. Na een verplaat-
sing naar De Efteling komt de karavaan via Oss 
en Rhenen terug in Arnhem.

 Locatie: Sportcentrum Papendal (start)
 omejoopstour.nl

27 & 28 TAPT Arnhem
 Is Arnhem er klaar voor? Ja toch zeker!? 

Verwacht veel speciaalbier, uit binnen en 
buitenland, heerlijk bijpassend eten, spelletjes, 
de leukste artiesten en hilarisch entertainment. 
Want Arnhem TAPT is naast een speciaalbier 
festijn, vooral een feestje!

 Locatie: Gele Rijdersplein
 taptevents.nl

28 & 29 Festival Waterdruppels
 Dans op een dak in het water, over het 

veranderende klimaat. De zeespiegel stijgt. 
Het water staat ons tot de lippen. 4 mensen 
proberen te overleven op het dak van een 
ondergelopen huis…

 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeekfestival.nl

28/07
&

29/07

22/07
t/m

01/08
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AUGUSTUS
25 Imagine Dragons
 Wegens groot succes komt de Amerikaanse 

band Imagine Dragons dit jaar opnieuw naar 
Nederland. Het aankomende concert van 
Imagine Dragons in GelreDome volgt op de 
show in de Ziggo Dome begin dit jaar die 
gelijk uitverkocht raakte en lovende kritieken 
ontving.

 Locatie: GelreDome
 gelredome.nl

28 Boels Ladies Tour
 Samen met Arnhemse binnenstadondernemers 

is een spectaculair parcours bedacht voor de 
proloog van de Boels Ladies Tour. Aan het einde 
van de middag en het begin van de avond 
rijden de beste wielrensters ter wereld een 
tijdrit.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 arnhemsesportzomer.nl

28 Rush Hour 
 Hou je van spektakel? Blijf dan zeker kijken 

naar de mannen. Die rijden een afvalrace. Elk 
rondje valt de wielrenner die achteraan rijdt af. 
En degene die als laatste overblijft wint.

 Locatie: De Markt Arnhem
 arnhemsesportzomer.nl

28/08

31 t/m 02 september Festival de 
Luie Hond

 Het festival combineert Funk, Soul en Reggae 
met diverse ‘mobiele keukens’. Op meerdere 
podia staan zowel bands als dj’s geprogram-
meerd. Een uitgebreide kidsplayground zorgt 
voor vermaak voor de allerkleinsten.

 Locatie: Melkfabriek
 festivaldeluiehond.nl

25/08

25 ASM Festival
 Arnhem krijgt in augustus een eigen popfes-

tival dat plaats vindt op de Stadsblokken, het 
Arnhem Stadsblokken Muziek Festival. Het 
ASM Festival brengt de beste pop, rock, hiphop, 
Nederlandstalig en dance acts van eigen 
bodem, zoals Kensington, Bløf, Fedde Le Grand 
en De Jeugd van Tegenwoordig, naar Arnhem.

 Locatie: Stadsblokken
 asmfestival.nl

12 Oogstfeest Elden
 Beleef de oogsttijd in Elden. Op de markt 

presenteren ambachtslieden hun werk in 
ambachten en kunstnijverheid, bezoek de 
tentoonstelling van in bedrijf zijnde oude 
tractoren en speciaal voor de allerkleinsten is 
er een kinderboerderij ingericht. 

 Locatie: Molen de Hoop (Elden)
 evenementen-elden.nl

 
19 & 25 Dansen in de Steile Tuin
 Trek de dansschoenen aan en kom dansen, doe 

mee met de workshop en bekijk de demonstra-
ties.

 Locatie: Steile Tuin (Park Sonsbeek)
 sonsbeekfestival.nl

24 Justin Timberlake
 Al sinds zijn eerste soloalbum Justified uit 2002 

is hij een van de grootste artiesten ter wereld. 
Als onderdeel van zijn The Man Of The Woods 
Tour door Europa geeft hij ook een spetterend 
optreden in het GelreDome.

 Locatie: GelreDome
 gelredome.nl

TERUGKEREND EVENEMENT

ARNHEMSE WIELRENDAG
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 15 Huis Oostpool

 16 Theater Het Hof
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 18 John Frost brug

 19 Pathé

 20 Vue Arnhem

 21 Focus Filmtheater

 22 Willemeen

 23 Papendal

 24 Immerloo Park

                             > visitarnhem.com

  Luisterplek Spannende Geschiedenis Middeleeuwen > spgs.nl

  Luisterplek Liberation Route Europe > liberationroute.com
  

Musea en attracties

 A Nederlands Openluchtmuseum > openluchtmuseum.nl

 B Nederlands Watermuseum > watermuseum.nl

 C Museum Arnhem > museumarnhem.nl

 D Airborne at the Bridge > airborneatthebridge.nl

 E Nederlands Wijnmuseum > wijnmuseum.nl

 F Airborne Museum ‘Hartenstein’ > airbornemuseum.nl

 G Koninklijke Burgers’ Zoo > burgerszoo.nl
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SEPTEMBER
08 Freedom Trail
 FreedomTrail is een tocht met een historische 

lading waarbij je vanaf een ‘droppingszone’ 
naar het centrum loopt. Je treedt in de voet-
sporen van de mannen die soms het hoogste 
offer hebben moeten leveren voor onze vrij-
heid. Run to Remember Freedom!

 Locatie: Sportcentrum Papendal
 bridgetobridge.nl/freedom-trail-nl

09 Rabo Bridge to Bridge Arnhem
 De Rabo Bridge to Bridge is hét hardloopeve-

nement van Arnhem. Ieder jaar klinkt op de 
tweede zondag van september het startschot. 
Iedereen is welkom: van jong tot oud en van 
beginner tot topper.

 Locatie: Centrum Arnhem
 bridgetobridge.nl

21 Bridge to the Future
 Het thema van 2018 is gerelateerd aan het jaar 

van verzet. Het is al weer de dertiende keer dat 
deze conferentie rondom de Slag om Arnhem 
wordt georganiseerd.

 Locatie: Eusebiuskerk
 bridgetothefuture.nl

21 Airborne herdenkingsceremonie
 Tijdens deze Airborne herdenkingsceremonie 

worden alle geallieerden herdacht, die gesneu-
veld zijn bij hun pogingen om de brug over de 
Rijn (de John Frost brug) te veroveren en te 
behouden in de periode 17 – 26 september 
1944.

 Locatie: Airborneplein
 airborne-herdenkingen.nl

21 Bridge to Liberation Experience
 De grootste experience van Nederland; een 

wereld van 360 graden met muziek, visuele 
effecten, film en dans! We nemen je op specta-
culaire wijze mee in waargebeurde persoonlijke 
verhalen ten tijde van de Slag om Arnhem. Dit 
jaar is het thema Persoonlijk verzet; het verzet 
anno nu.

 Locatie: John Frostbrug
 bridgetoliberation.nl

21 Theater Na de Brug
 In Theater a/d Rijn, Huis Oostpool, De Waalse 

Kerk en het Stadstheater worden korte, intieme 
voorstellingen gespeeld die inhaken op de jaar-
lijkse herdenking van de Slag om Arnhem.

 Locatie: Diverse locaties
 musisenstadstheater.nl

 
02  Sonsbeekmarkt  
 De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een 

streekmarkt en een theatraal buitenfeest. 
Met kleurrijke kramen en mobiele keuken-
tjes gericht op pure voeding uit de streek of 
wereldse en creatieve producten.

 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeekmarkt.nl

 
02 & 09 Sonsbeek Vlotconcert
 Tijdens de traditionele vlotconcerten kunnen 

bezoekers genieten van diverse bigbands, 
jazzoptredens en fanfaremuziek.

 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeekfestival.nl

05 t/m 15 De klank van rood mos
 Een voorstelling over de complexe verhouding 

tussen cultuur en natuur met de mens als 
handelaar, kunstenaar, kok, jager, model en God 
er precies tussen in.

 Locatie: Park Zypendaal
 theaterdeplaats.nl 

TERUGKEREND EVENEMENT

TERUGKEREND EVENEMENT

02/09
&

09/09

06 t/m 09 Landleven in de praktijk
 Een nieuw kleinschalig evenement in het 

Nederlands Openluchtmuseum met de leukste, 
leerzaamste en gezelligste workshops verdeeld 
in de vier thema’s creatief, dieren, koken & 
bakken en tuin & erf.

 Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
 landleven.nl 

ARNHEM herdenkt
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04 t/m 06 INNOVATE Festival
 Iedereen kent de enorme uitdagingen op het 

gebied van energie, voeding en zorg. Maar wie 
pakt ze op? INNOVATE nodigt je uit om te 
zien hoe wij in Arnhem met kunst, techniek en 
wetenschap de uitdagingen van vandaag en 
morgen aanpakken. Kom en beleef INNOVATE!

 Locatie: Industriepark Kleefse Waard
 innovatearnhem.nl

06 & 07 Paraview spirituele beurs
 Spirituele beurs waar je op een ontspannen 

manier kennis kunt maken met spiritualiteit, 
paranormale zaken en diverse alternatieve 
geneeswijzen.

 Locatie: Eusebiuskerk
 paraview.nl

07 Reptilica reptielenbeurs
 Reptilica is een reptielenbeurs met voorlich-

ting en verkoop van o.a. slangen, hagedissen, 
spinnen, amfibieën, schildpadden, terraria, 
planten en verenigingen. Tevens is de beurs een 
leerzaam en verrassend uitje voor ouders en 
kinderen.

 Locatie: Eusebiuskerk
 reptilica.nl 

07 Sonsbeekmarkt  
 De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een 

streekmarkt en een theatraal buitenfeest. 
Met kleurrijke kramen en mobiele keuken-
tjes gericht op pure voeding uit de streek of 
wereldse en creatieve producten.

 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeekmarkt.nl

TERUGKEREND EVENEMENT

OKTOBERSEPTEMBER
07 & 08 Yoga Festival Arnhem
 Op dit unieke plekje op de Veluwe is het tijd 

voor aandacht voor jezelf. Laat je onder- 
dompelen in de wereld van Yoga&More. Verrijk 
jezelf met workshops, lezingen, demonstraties 
en massages. Verwen jezelf bij de festival-
kramen & foodtrucks.

 Locatie: Kemperbergerweg 800
 yogafestivalarnhem.nl 

08 & 09 Open Monumentendag
 Het thema is ‘Europa in Arnhem & Arnhem 

in Europa’. Open Monumentendag biedt de 
bezoeker naast de reguliere openstellingen van 
gebouwen, een aantal thema gebonden activi-
teiten.  

 Locatie: Diverse locaties
 openmonumentendagarnhem.nl

15 Helene Fischer
 Ze is in haar thuisland één van de grootste 

popsterren aller tijden en door de grote vraag 
komt ze nu ook naar Nederland. Het belooft 
het zomerfeest van het jaar te worden.

 Locatie: GelreDome
 gelredome.nl
 
 

29 & 30 Poppenhuizen- en 
 miniatuurbeurs
  Internationale beurs met alles voor poppen-

huizen. Naast kant-en-klaar huizen zijn er 
materialen te koop om zelf een huis te bouwen 
en volledig in te richten.

 Locatie: Eusebiuskerk
 dhnshow.com

29/09
&

30/09

04/10
t/m

06/10
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NOVEMBER
04 Wijvenkraam
 Wijvenkraam pakt weer uit! Na de zomer 

fantastisch te hebben afgesloten met een 
buiteneditie in het Nieuwe Kadekwartier strijkt 
de inmiddels bekende mode-, vintage- en 
designmarkt voor ‘meiden’ van alle leeftijden 
weer neer waar het ooit is begonnen.

 Locatie: Eusebiuskerk
 wijvenkraam.nl 

16 t/m 18 Arnhem zuidst
 De wijk als tijdelijk theater waar wijkartiesten 

de sterren van de hemel zingen. Of dansen. 
Of musiceren. Of van alles een beetje tegelijk. 
En waar de rest van de wijk, als alles af is, kan 
komen genieten.

 Locatie: Vredenburg/ Kronenburg
 theaterdeplaats.nl

17 Intocht Sinterklaas
 De Sint en zijn Pieten komen na een lange reis 

met de boot aan in Arnhem.
 Locatie: Binnenstad Arnhem
 sinterklaasarnhem.nl

17/11

04/11

13 t/m 21 Sprookjesfestival
 Het Sprookjesfestival laat iedereen (opnieuw) 

in sprookjes geloven. Betoverende sprookjes-
figuren, mooie voorstellingen en een heleboel 
gekkigheid, want dat is het thema van deze 11e 
editie. Prinses Arnerijntje heeft er zin in en ziet 
jullie graag allemaal!

 Locatie: Diverse locaties
 sprookjesfestival.nl

24 t/m 28 
 Najaarskermis Presikhaaf
 Tientallen attracties, entertainment en lekkere 

eettentjes zorgen voor een geweldige dag uit 
voor het hele gezin.

 Locatie: Kramersgildeplein (Presikhaaf)
 kermisarnhem.nl

26 Popronde Arnhem
 De Popronde, het grootste reizende festival van 

Nederland, laat je kennis maken met de nieuwe 
aanstormende talenten binnen de popmuziek. 
In het verleden behoorde o.a. Kensington, 
Dotan, Chef’ Special en De Staat tot de 
deelnemers. Alle optredens vinden plaats op 
diverse locaties in de binnenstad en zijn gratis 
te bezoeken.

 Locatie: Diverse locaties in de stad
 popronde.nl/steden/arnhem
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NOVEMBER
02 Sonsbeekmarkt  
 De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een 

streekmarkt en een theatraal buitenfeest. 
 Met kleurrijke kramen en mobiele keukentjes 
 gericht op pure voeding uit de streek of 
 wereldse en creatieve producten.
 Locatie: Park Sonsbeek
 sonsbeekmarkt.nl

08 Mega Piraten Festijn
 Een keur aan Nederlandse artiesten zullen 

GelreDome deze avond omtoveren tot één 
groot feestcafé. Uiteraard zullen daarbij de 
bekende meezingers niet ontbreken.

 Locatie: GelreDome
 gelredome.nl

15 t/m 24 Arnhem TOP2000
 Het wordt wederom één groot muziek festijn 

in de binnenstad van Arnhem tijdens de 
Arnhem TOP2000 2018! Een week lang kun 
je genieten van een boordevol programma 
rondom de muzieklijst der muzieklijsten; 

 de Top 2000!
 Locatie: Binnenstad Arnhem
 arnhemtop2000.nl

16/12

16 Grootste kerstmarkt van het 
Oosten

 Tijdens de Kerstmarkt pakken de winkeliers 
groots uit en is er voor iedere kerstliefhebber 
wat wils. Zo kunnen shopliefhebbers van 
12:00 uur tot 18:00 volop struinen door de 
winkelstraten gevuld met kerstkramen vol met 
prachtige aanbiedingen.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 binnenstadarnhem.nl

TERUGKEREND EVENEMENT

DECEMBER
17 tot januari Winter Arnhem
 Laat je verwarmen tijdens Winter Arnhem. Een 

winter lang ontdekken, beleven en genieten 
waarin je je geen moment verveelt.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 winterarnhem.nl 

24 Qlimax
 Bekend om de unieke thema’s en spetterende 

shows kun je bij Qlimax helemaal los op de 
hardere stijlen in de dancemuziek.

 Locatie: GelreDome
 gelredome.nl

25 Urban Trail Arnhem
 De Urban Trail is een razend populair hard-

loopconcept waarbij je de stad Arnhem op 
een sportieve en unieke manier ontdekt! 
Geen afgesloten rechte wegen, maar een 
verkenningsloop door nieuwe en historische 
gebouwen, theaters en steegjes. Na afloop kun 
je samen gezellig wat eten en drinken.

 Locatie: Binnenstad Arnhem
 arnhemurbantrail.nl

25/11

17/11
t/m

januari
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Lekkere koffie met taart, smaakvolle hoofdgerechten en 
happen voor bij de borrel vergezeld van heerlijke dranken. 
Alles vers bereid met goede producten! En dan genieten 
op een unieke locatie waar kinderen alle ruimte hebben 
om buiten te spelen! 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je een gratis stuk 
taart. 

Focus Filmtheater Arnhem is vanaf mei 2018 gehuisvest 
in een prachtig nieuw pand op het Audrey Hepburnplein. 
In vijf zalen wordt een breed aanbod van kwaliteitsfilms 
vertoond. Voor of na de film is het heel goed eten en 
drinken in het sfeervolle café restaurant. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je aan de kassa 
twee kaartjes voor de prijs van één!

Uit®waarde ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt 
dagrecreatiegebieden met sportfaciliteiten, bewegwijzerde 
recreatieve routes, watersportligplaatsen en tien toeris-
tische pontjes.
Tegen inlevering van deze bon ontvangt de tweede 
passagier een gratis overtocht op het Renkumse Veer of 
Beuningen-Slijk-Ewijk.

Monkey Town Arnhem, is een indoor speelparadijs met 
2600 m2 speelplezier. Het is een leuk dagje uit voor het 
hele gezin. Kom je ook een keer spelen?
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 50% korting op 
de entree prijs per kind. (begeleiding verplicht)  

Brasserie Thialf

Focus Filmtheater

Uit®waarde

Monkey Town

DECEMBER
22 t/m 06 januari Pasar Malam
 Op deze Indische nachtmarkt kun je genieten 

van authentieke Indische gerechten in het Bush 
Restaurant, van tientallen stands met veelal 
tropische producten en van zang en dans op 
twee podia.

 Locatie: Burgers’ Zoo
 burgerszoo.nl

29 Music Show Scotland
 De Show krijgt dit jaar de titel ‘Auld lang Syne” 

en er wordt weer groots uitgepakt. Een schit-
terend decor, meer dan 200 pipers, drummers, 
dansers, orkestleden, zangers en zangeressen 
zorgen voor een onvergetelijke middag vol 
muziek, zang en dans.

 Locatie: GelreDome
 gelredome.nl

29/12

22/12
t/m

06/01
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Bij Iveau kun je genieten van heerlijke burgers in combi-
natie met een goed glas wijn, een bijzondere combinatie 
die je niet vaak ziet. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je een heerlijk glas 
Valdecaz Verdejo bij bestelling van één van onze lunch- 
gerechten.

Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en 
interactief museum over alle aspecten van water. 
Een écht doe-museum.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je het tweede 
kaartje gratis.

Beleef Introdans met de hele familie. 
Neem twee volwassenen mee naar de voorstelling 
benoemd op de achterzijde en één kind mag gratis naar 
binnen! 

Maak kennis met Introdans, een uniek dansgezelschap van 
wereldklasse.
Tegen inlevering van deze bon zit je 1e rang voor de prijs 
van 2e rangskaarten in Stadstheater Arnhem.

Iveau Burgers & Wijnbar

Nederlands Watermuseum

Introdans

Introdans

Brasserie Thialf
Dullertstraat 33-1
6828 HJ Arnhem
(026) 382 82 77
thialf.nu

Geldig in 2018.

Focus Filmtheater Arnhem
Audrey Hepburnplein 1
6811 EB Arnhem
focusarnhem.nl

Geldig van juni t/m augustus 2018.

Uit®waarde
Postbus 6139
4000 HC  Tiel
(0344) 681 644
uiterwaarde.nl

Geldig tijdens vaarseizoen in 2018.

Monkey Town Arnhem
Cruquiusweg 3a
6827 BL Arnhem
(026) 202 32 00
monkeytownarnhem.nl

Geldig in 2018.

thialf.nu
fo

cusarnhem
.nl

uiterw
aarde.nl

m
o

nkeytow
narnhem

.nl
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Koninklijke Burgers’ Zoo is een modern dierenpark in een 
bosrijke omgeving, waar dieren zo natuurlijk mogelijk in zo 
groot mogelijke vrijheid leven. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je bij de kassa één 
fullcolor dierentuingids met veel informatie over de dieren 
en hun leefgebieden.

Jackie’s Lingerie is een speciaalzaak voor lingerie, bad- en 
nachtmode. Maar je slaagt er ook voor shape- en legwear. 
Kom snel langs en verwen jezelf of iemand anders met iets 
moois van Jackie’s Lingerie. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 20% korting op 
de gehele collectie.

Bij Mountainbike Experience Arnhem kun je snel en 
eenvoudig een mountainbike huren, met je vrienden, 
familie of kinderen. De MTB’s zijn te reserveren via onze 
site en worden thuis bij je afgeleverd.
Ga naar mtbea.nl, voer de kortingscode mtbea2018 in en 
ontvang een korting op je boeking!

Woarst is een winkel voor de fijnproever en heeft een ruim 
assortiment worsten en delicatessen. Alle producten zijn 
puur, verfijnd en met smaak geselecteerd. De sfeer is licht 
Italiaans. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 10% korting op 
je aankoop. 

Koninklijke Burgers’ Zoo

Jackie’s Lingerie

Mountainbike Experience Arnhem

Woarst Delicatessen

Iveau Burgers & Wijnbar
Kleine Oord 78
6811 HZ Arnhem
(026) 379 68 25 
burgersenwijn.nl

Geldig in 2018.

Nederlands Watermuseum
Zijpendaalseweg 26-28
6814 CL Arnhem
(026) 445 25 48
watermuseum.nl 

Geldig in 2018.

Introdans
GEKKIGHEID:  20 + 21 oktober 2018
  25 november 2018
introdans.nl
 
Maximaal 4 volwassenen en twee kinderen per bon. Telefonisch 
reserveren o.v.v. bonnenboekje Visit Arnhem bij het bespreekbureau 
van Stadstheater Arnhem, telefoonnummer (026) 443 73 43. 

Introdans
MODERNE MEISJES:   14 + 15 september 2018 
  2 + 3 november 2018
introdans.nl
 
Maximaal 4 kaarten per bon. Telefonisch reserveren o.v.v. bonnen-
boekje Visit Arnhem bij de kassa van Stadstheater Arnhem, 
telefoonnummer (026) 443 73 43. 

burgersenw
ijn.nl

w
aterm

useum
.nl

intro
dans.nl

intro
dans.nl



38 39VOORDEELBONNEN

V
O

O
R

D
E

E
L

V
O

O
R

D
E

E
L

V
O

O
R

D
E

E
L

V
O

O
R

D
E

E
L

Het Nederlands Openluchtmuseum: daar maak je 
geschiedenis mee!
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 25% korting op 
de reguliere entreeprijs.

Prison Experience laat je een beleving ervaren op een plek 
die 130 jaar lang gesloten was voor publiek! 
Met de online code RBTBAJES2018 ontvang je 10% 
korting op een escape room naar keuze.

Café Brasserie Dudok is de gehele dag een levendige 
ontmoetingsplek. Lekker eten en drinken gaan hier hand 
in hand met kunst, politiek en cultuur.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je een gratis kop 
koffie of thee bij een punt taart uit de Dudok patisserie.

Ontdek en beleef de Slag om Arnhem in het voormalig 
Britse hoofdkwartier in september 1944.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je ¤1,- korting op 
de reguliere entreeprijs. 

Nederlands Openluchtmuseum

Prison Experience Arnhem

Café Brasserie Dudok

Airborne Museum ‘Hartenstein’

Koninklijke Burgers’ Zoo
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
(026) 442 45 34
burgerszoo.nl 

Geldig in 2018.

Jackie’s Lingerie
Weverstraat 35
6811 EM Arnhem 
(026) 379 93 23 
jackieslingerie.com

Geldig in 2018.

Mountainbike Experience Arnhem

mtbea.nl

Geldig in 2018.

Woarst Delicatessen
Bentinckstraat 55
6811 EE Arnhem
(026) 213 30 13
woarst.nu

Geldig in 2018. Niet geldig op alcoholhoudende dranken.
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In onze reisboekhandel vind je vele landkaarten en 
reisgidsen. Voor alle vormen van reizen: van wandelen en 
fietsen tot steden- en verre reizen. En: reisverhalen, 
natuurboeken, wandkaarten en globes. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je ¤3,- korting op 
de nieuwe Wandelkaart over de Zuid-Veluwe (¤9,95 i.p.v. 
¤12,95).

Laatgotische kruisbasiliek, gebouwd tussen 1452-1650. 
Bekijk de prachtige kerkzaal, grafkelders of ga met de 
panoramalift tot 73 m. hoogte voor een prachtig uitzicht. 
Tegen inlevering van deze bon ontvang je ¤ 1,- korting op 
een combiticket voor de kerkzaal, de glazen balkons (vanaf 
medio maart) en de belvedère op 73 m. in de toren. 

NH Arnhem Rijnhotel is een 4 sterren hotel gelegen aan de 
Rijn en beschikt over een mooi restaurant Taste genaamd. 
Hier kun je o.a. genieten van een lunch, High wine of een 
heerlijk diner met een uniek uitzicht.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je het tweede “12 
uurtje” (t.w.v. ¤ 12,50) gratis. Het 12 uurtje bestaat uit een 
kop soep, broodje kroket, broodje gebakken ei met ham en/
of kaas en een kleine salade.

Kom je lekker rondneuzen in Arnhems oudste boekhandel? 
Je vindt er veel literatuur en boeken op het gebied van 
poëzie, kunst, filosofie, landschap en geschiedenis.
Tegen inlevering van deze bon kun je een mooie ansicht-
kaart van Arnhem uitzoeken!

Reisboekhandel De Noorderzon

Eusebiuskerk

NH Arnhem Rijnhotel

Boekhandel Hijman Ongerijmd

Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem
(026) 357 61 11
openluchtmuseum.nl 

Geldig van 30 maart t/m 28 oktober 2018 en tijdens de 
winterperiode. Maximaal 4 personen per bon.  

Prison Experience Arnhem
Wilhelminastraat 16 
6812 CW Arnhem
(026) 669 05 52
prisonexperience.nl

Café Brasserie  Dudok
Koningstraat 40
6811 DH Arnhem
(026) 351 18 72
dudok.nl

Geldig in 2018 voor maximaal 4 personen.

Airborne Museum ‘Hartenstein’
Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
(026) 333 77 10
airbornemuseum.nl  

Geldig in 2018 en niet i.c.m. andere acties. 
Maximaal 4 personen per bon.
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©2018. De inhoud van deze brochure is met de grootste mogelijke zorg samengesteld.
Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig. Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden 
of wijzigingen kan niet worden aanvaard.

Meer informatie

visitarnhem.com 
of download de gratis VVV app.

Vragen? Neem contact op via

  facebook.com/visitarnhem

  info@visitarnhem.com

Reisboekhandel De Noorderzon
Nieuwstad 35
6811 BJ Arnhem 
(026) 351 03 34 
denoorderzon.nl

Geldig in 2018.

Eusebiuskerk
Kerkplein 1
6811 EB Arnhem
(026) 443 50 68
eusebius.nl 

Geldig in 2018 voor maximaal 4 personen. Wijzigingen onder voorbehoud.

NH Arnhem Rijnhotel 
Onderlangs 10
6812 CG Arnhem
(026) 443 46 42
nh-hotels.nl/hotel/nh-arnhem-rijnhotel

Geldig in 2018.

Boekhandel Hijman Ongerijmd
Grote Oord 15 (Jansstraat)
6811 GA Arnhem
(026) 442 49 38
hijmanongerijmd.nl 

Geldig in 2018.
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