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Verklaar elkaar de liefde
bij Romeo en Julia
Je kunt elkaar niet vaak genoeg zeggen
hoeveel je om de ander geeft. En waar
kan dat nu beter dan bij het bekendste
liefdeskoppel: Romeo en Julia.
Meer info >

Adres: IJsbeelden Festival, Rieteweg 4

Stijg samen naar
ongekende hoogtes
Een echte Zwolse bezienswaardigheid is de
Peperbus. Met maar liefst 236 treden een aardige
klim. Hoe romantisch om samen te beklimmen en
de stad te bekijken vanaf 75 meter hoogte!
Info & openingstijden >
Adres: Peperbus Zwolle, Ossenmarkt 40
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Maak een tripje naar de stad
van de liefde (in Zwolle)
Ze zeggen dat Parijs de stad van de liefde
is, gelukkig hebben we daar het Zwolse
antwoord op: De Buik van Parijs. En speciaal
voor het IJsbeelden festival hebben ze een
arrangement samengesteld:
Meer info >
Adres: De Buik van Parijs, Willemskade 6
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Duik lekker de bioscoop in
en deel een bak popcorn
De mooiste en nieuwste bioscoop van
Nederland staat in Zwolle en ze hebben
popcorn met toppings! Kruip tegen elkaar
aan en probeer ook nog wat van de film te
zien. Info en openingstijden >
Adres: Pathé Zwolle, Pannekoekendijk 11

Volop goede wijn en
kleine hapjes bij Las Rosas
Gelegen op een schitterende locatie in hartje
Zwolle vind je dit fijne grand café en tapas
bar. Duik in een romantisch hoekje en sluit de
avond af met een goed glas wijn en heerlijke,
écht Spaanse gerechtjes.
Info en openingstijden >
Adres: Las Rosas, Rodetorenplein 10-11

TIP!

Duik na de wandeling lekker samen in een
fris opgemaakt bed: Bekijk hier de hotels
met speciaal IJsbeelden arrangement >
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