Een onvergetelijk
verjaardagsfeestje

Goed om te weten
• Alle items zijn ook los te boeken.
• Eten is mogelijk tot 17.00 uur. Het
meebrengen van eigen consumpties is
niet toegestaan.
• Het bowlen gaat per heel uur.

Extra’s
Onbeperkt ranja tijdens het hele feestje
€ 1,50 per kind.

Informatie en reserveringen
Heb je een leuk feestje gezien of heb
je andere wensen? Neem dan contact
met ons op via tel. 0313-67 04 89
(tijdens kantooruren) of e-mail
kinderfeestje.coldenhove@landal.nl

Boshoffweg 6
6961 LD Eerbeek

Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een
beregezellig feest? Kom dan samen met
al je vriendjes en vriendinnetjes naar
Landal Coldenhove. Wij hebben diverse
leuke activiteiten voor iedereen. Kijk
snel naar de mogelijkheden en tot gauw
op Landal Coldenhove!
Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

Bollo’s Jarige Job pakket

Bollo’s speurfeest

Een leuk pakket om extra bij een feestje
te boeken. Zo begin je het feest goed!
• Cake versieren
• Cadeautje voor de
jarige
• Onbeperkt ranja voor
iedereen

Heb jij ook zo’n goede
speurneus?
• 1 uur bowlen
• Speurtocht naar keuze
• Kidzmenu

Prijs € 8,95 p.p.

Prijs € 18,50 per pakket
(voor 8 kinderen,
per extra kind € 1,75)

Escape room feest
Bollo’s speelfeest
Vind jij het ook zo leuk om te
klimmen en te klauteren?
• Spelen in het
Indoorspeelparadijs
• Kidzmenu

Prijs € 7,95 p.p.

Bollo’s bowlingfeest
Wie gooit er een strike?
• 1 uur bowlen
• Spelen in het
Indoorspeelparadijs
• Kidzmenu

Voor kids van 8+
• 1 uur de tijd om te
ontsnappen uit de
escape room
• 1 uur bowlen
• Kidzmenu
(max 8 personen)

Prijs € 13,95 p.p.

Prijs € 10,95 p.p.

Bollo’s knutselfeest

Bollo’s themafeest
Pas op! Dit feest is alleen voor
stoere jongens en meiden!
• Keuze uit 3 thema’s:
prinsessen, indianen
of piraten
• T-shirt kleuren, muts
knutselen en schminken
• Speurtocht naar keuze
• Kidzmenu

Prijs € 10,95 p.p.

Sportief feest
Houd jij van een actief
feestje?
• Handboogschieten (8+),
klimmen (8+), lasergamen
(8+) of Archery tag (10+).
• 1 uur bowlen
• Kidzmenu

Prijs € 12,95 p.p.

•K
 euze uit zwemtas, Bollo
puzzel, vlieger, kalender of
Bollo kwartet.
• Spelen in het ISP
• Kidzmenu

Prijs € 12,95 p.p.

Kidzmenu

Frietjes met kroket,
frikandel of
kipnuggets.

