Een onvergetelijk
verjaardagsfeestje

Goed om te weten
• De prijzen zijn per kind.
• Bij het kinderfeestje dient er minimaal
1 volwassene (min. 21 jaar) aanwezig
te zijn.’
• Stel zelf uw pakket samen voor een
onvergetelijk feestje!
• Per kinderfeestje dient u minimaal 1 activiteit
te reserveren.
• Alle feestjes zijn op basis van
beschikbaarheid, reserveer dus tijdig.
• Er is geen minimumleeftijd voor een
kinderfeestje.
• Ouders/verzorgers zijn volledig
verantwoordelijk voor toezicht tijdens de
feestjes.
• Parkeren bij Landal Amerongse Berg is
gratis.

Informatie en reserveringen
Heb je een leuk feestje gezien of heb je
andere wensen? Neem dan contact met
ons op via tel. 0318 - 50 90 70 (tijdens
openingstijden)

Dwarsweg 73A
3959 AE Overberg

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

Je kunt het Basis feest uitbreiden
met onderstaande activiteiten:

Voetbaltoernooi
Prijs € 3,- p.p.

Smullen maar!

Prijs € 2,50 p.p.

Zwemmen in het
binnenzwembad
Wij zorgen voor voldoende
speelattributen.

• Frietjes eten (incl. 1 snack per kind)

• Broodjes Knakworst

• Onbeperkt limonade
•S
 pelen in de binnen- en
buitenspeeltuin
• Uitnodigingskaartjes
• Iets kleins voor mee naar
huis

Prijs € 2,50 p.p.

Strijd tegen elkaar om te
zien we de beste is!

Prijs € 4,- p.p.

Basis feest

Picture Challenge

Prijs € 3,- p.p.

(vanaf 8 jaar)
Strijd in teams tegen elkaar voor de beste
foto’s en de meeste punten!

Prijs € 4,50 p.p.

Midgetgolf *
12 holes.

Prijs € 4,50 p.p.
* vanaf voorjaar 2019

Knutselen
Puzzel
speurtocht
(Tot 8 jaar)

Wij bieden verschillende
knutselactiviteiten
aan. Vraag naar de
mogelijkheden bij een van
onze medewerkers!

Prijs € 2,50 p.p.

Prijs € 4,- p.p.

