
Een onvergetelijk 
verjaardagsfeestje

Goed om te weten
•  Het kinderfeestje bestaat altijd uit het basis 

feestje en kan worden uitgebreid met 
extra activiteiten naar keuze.

•  Min. 6 kinderen per kinderfeestje. Per  
10 kinderen dienen er 2 volwassenen (min. 
21 jaar) aanwezig te zijn als begeleiding.

•  Het meebrengen van eigen consumpties 
is niet toegestaan. 

•  U kunt op ons terrein gratis parkeren.

Informatie en reserveringen
Heb je een leuk feest gezien of heb je andere 
wensen? Neem dan contact met ons op via 
tel. 0341-35 12 53 (tijdens kantooruren) of 
e-mail fe.heihaas@landal.com

Het is aan te raden minimaal een maand 
van tevoren een reservering te maken. 

Voorthuizerstraat 75
3881 SE Putten



Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een 
beregezellig feest? Kom dan gezellig met 
al je vriendjes en vriendinnetjes naar 

Landal Heihaas. Wij hebben diverse leuke 
activiteiten voor iedereen. Kijk snel 
naar de mogelijkheden en tot gauw 

op Landal Heihaas!

Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

Basis feestje
• 1 uur bowlen of midgetgolfen
• Kidzmenu
• Onbeperkt ranja
Prijs € 8,95 p.p.

Smullen maar 
Een leuk feestje om van  
te smullen! (Duur ca. 45 min)
•  Koekjes bakken of  

een snoeptoren  
maken

Prijs € 3,- p.p.
Pepernoten bakken  
(alleen te boeken tijdens  
de sinterklaasperiode. 

Knutselen 
á la carte 
(Duur ca. 1 uur)
•  Knutselen naar 

keuze *
Prijs € 3,- p.p.

We love Bollo 
Het ultieme feestje voor dé grote  
Bollo fan! (Duur ca. 45 min)
• Bollo puzzel of kwartet kleuren*
Prijs € 3,- p.p.

Leuk om bij te boeken:  
bezoekje van Bollo en/of  
een Bollo goodie bag

Robin Hood 8+ 
Ben jij een echte Robin Hood  
en schiet jij de pijl in de roos?
(Ca. 1 uur; voor kinderen  
vanaf 8 jaar) 
• 1 uur boogschieten*
Prijs € 4,- p.p.

Timmerfestijn 7+ 
(Ca. 1 uur; voor kinderen  
vanaf 7 jaar) 
•  Vogelhuisje of een insectenhuisje  

timmeren en schilderen*
Prijs € 4,- p.p.

Waterratten** 
(Duur ca. 1,5 uur)
• Zwemmen* 
Zwemdiploma verplicht
Prijs € 3,- p.p.

Middagje/dagje uit?
Geen kinderfeestje, maar wel zin in een leuke (mid)
dag? Ook dan bent u van harte welkom op ons 
mooie park. De kinderen kunnen spelen in de 
speeltuinen en u kunt genieten op ons mooie terras. 
Ook kunt u gebruikmaken van ons restaurant, de 
bowling- of midgetgolfbanen. Daarnaast starten 
vanaf ons park twee prachtige wandelroutes. 

Kidzmenu
Frietjes met een frikandel, 
kroket, kaassoufflé of 
een kidzpannenkoek. 

*  Deze activiteiten worden begeleid door het  
Fun & Entertainment-team. De overige activiteiten   
worden opgestart door het Fun & Entertainment-team.

** Alleen in de midweek een buiten de schoolvakanties/feestdagen. 

Bereid je feestje uit
• Bezoek van Bollo, incl. cadeautje  
 voor de jarige*    € 7,50
• Schminken*   € 1,00 p.p.
• Bowlen 55 min € 2,50 p.p.
• Midgetgolfen 1 uur € 2,50 p.p.
• Groepsfoto                        per afdruk € 1,50
• Bollo goodie bag  € 2,50 p.p.
 - Zakje snoep
 - Bellenblaas
 - Bollo sticker
 - Ballon
 - Bollo Tattoo 
• Speurtocht naar keuze Ca. 45 min € 0,50 p.p.
• Raketje  € 0,50 p.p.


