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Op de foto met de helden 
uit beroemde verhalen

Springen tot je er bij neervalt 
in Rebound World Zwolle!

Spannend, beklim de Peperbus 
en ga 75 meter hoogte in! 

ROUTE 3
MET DE KIDS OP STAP
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Dit jaar is het thema: Wereldberoemde 
verhalen. Alle helden zijn in gigantische 
ijs- en sneeuwbeelden gegoten. Denk aan 
Robin Hood, Pinoccio, Harry Potter, Pippi 
Langkous en nog veel meer! En er zijn 
speciale plaatsen voor onwIJS grappige 
fotomomentjes ingericht! Meer info >

Salto’s maken, elkaar uitdagen voor een potje 
dodgeball en zo ver mogelijk komen op de 
ninjabaan... Ben jij klaar voor een hyper actief 
uitje? Op vertoon van je (e)ticket nu 3 euro 
korting per jumpticket! 
Meer info & openingstijden >

Een echte Zwolse bezienswaardigheid is natuurlijk
de Peperbus! Met maar liefst 236 treden een 

aardige klim. Super om samen met de kinderen te 
doen en de stad te bekijken vanaf 75 meter hoogte!

Info & openingstijden >

Adres: IJsbeelden Festival, Rieteweg 4

Adres: Rebound World Zwolle, Ossenkamp 3

Adres: Peperbus Zwolle, Ossenmarkt 40

https://www.ijsbeelden.nl/
https://www.ijsbeelden.nl/informatie/thema
https://www.ijsbeelden.nl/activiteiten/rebound-world
http://www.peperbus-zwolle.nl/pagina/openingstijden
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ROUTE 3
VERVOLG
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Tijdens het festival krijg je op vertoon van 
je (digitale) entreebewijs diverse kortingen 
en extra’s, bekijk ze hier >

TIP!

Pannenkoeken eten op een 
echt schip!

De ultieme afsluiter, een 
spannende film met popcorn 

(met topping :)
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Met de kids kun je gerust neerploffen 
aan boord van het meest gezellige 
familierestaurant van Zwolle! Op vertoon 
van je (digitale) entreebewijs krijg je een 
gratis kinderijsje! (max. 2 per gezelschap)
Actie en openingstijden >

Adres: Pannenkoekschip, Pletterstraat 6

De mooiste en nieuwste bioscoop van 
Nederland staat in Zwolle en ze hebben 

popcorn met toppings! Tijdens de winter-
periode zijn er volop familiefilms te zien. 

Info en openingstijden >

Adres: Pathé Zwolle, Pannekoekendijk 11

https://www.ijsbeelden.nl/
https://www.ijsbeelden.nl/activiteiten/profiteer-van-kortingsacties-tijdens-het-ijsbeelden-festival
https://www.pannenkoekschipzwolle.nl/
https://www.pannenkoekschipzwolle.nl/
https://www.pathe.nl/bioscoop/zwolle
https://www.pathe.nl/bioscoop/zwolle
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