Een onvergetelijk
verjaardagsfeestje

Goed om te weten
• Minimaal 7 kinderen per feestje
• Het feestje bestaat altijd uit het basis
feestje en kan worden uitgebreid met
extra activiteiten naar keuze.
• Ouders/begeleiders kunnen frietjes mee
eten of bestellen van de lunchkaart.
• Alle feestjes zijn op basis van beschikbaarheid.
• De minimum adviesleeftijd is 6 jaar, tenzij
anders aangegeven.
• Ouders/verzorgers zijn volledig
verantwoordelijk voor toezicht tijdens
de feestjes.
• Parkeren kan gratis op ons eigen terrein.

Informatie en reserveringen
Heb je een leuk feestje gezien of
heb je andere wensen? Stuur dan
je telefoonnummer per mail naar
fe.twenhaarsveld@landal.com. Wij nemen
dan binnen 48 uur contact met je op.

Landuwerweg 17
7451 SP Holten

Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een
beregezellig feest? Kom dan gezellig met
al je vriendjes en vriendinnetjes naar
Landal Twenhaarsveld. Wij hebben diverse
leuke activiteiten voor iedereen. Kijk
snel naar de mogelijkheden en tot gauw
op Landal Twenhaarsveld!

Boogschieten*
(Duur ca. 45 minuten, min. 8 jaar)

Prijs € 5,- p.p.
(bij slecht weer komt dit te vervallen)

Lasergamen
(Duur ca. 45 min,
leeftijd 7+)
•O
 utdoor lasergame
baan

Prijs € 5,- p.p.

Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

Tutten Club
Basis feest
• Frietjes eten met een snacktrio
• Raket ijsje
• Zakje snoep
• Onbeperkt ranja

Prijs € 7,95 p.p.

Bowlen

(Duur ca. 1 uur, max. 8 pers.)
•W
 orkshop: make-up
en nagels lakken onder
begeleiding van een
schoonheidsspecialiste.

Prijs € 3,- p.p.

(Duur ca. 1 uur,
alleen mogelijk op de
woensdagmiddag.)

Prijs € 3,- p.p.

Knutselen
‘á la carte’:
Je kunt het Basis feest uitbreiden
met onderstaande activiteiten:

Snorkelen
(Duur 90 minuten, minimaal
zwemdiploma B.)
Lukt het jou om je eigen
snorkeldiploma te halen?

(Duur ca. 45 minuten)
• Knutsel naar keuze

Prijs € 3,- p.p.

Prijs € 5,- p.p.

Midgetgolf
• 18 holes

Prijs € 1,50 p.p.

* Voor deze activiteiten dient een verklaring eigen risico te worden ingevuld en
is de activiteit onder begeleiding van een Fun & Entertainment medewerker.

