Een onvergetelijk
verjaardagsfeestje

Goed om te weten

• Minimaal 6 kinderen per feest, graag een
week van tevoren reserveren.
• Het nuttigen van eigen consumpties
is in het gehele hoofdgebouw inclusief
terras niet toegestaan.
• Gasten krijgen een tafel toegewezen door
de Food & Beverage. Er worden geen
reserveringen gemaakt in de Bollo Club of
Indoor Speelparadijs
• Kidsmenu is alleen mogelijk tot 17.00 uur.
• Maximaal 4 begeleiders per kinderfeest.
Extra begeleiding tegen betaling mogelijk.

Extra’s

Extra uur bowlen,
rondje minigolf of zwemmen
€ 3,- p.p.
Knutselactiviteit in de Bollo Club € 5,- p.p.
Glittertattoo of Hair Bead
€ 3,- per stuk
Feesttaart 8 personen
€ 20,50
Feesttaart 12 personen
€ 28,50
Entree Indoor Speelparadijs
€ 3,00
voor begeleiding boven de 4

Informatie en reserveringen

Heb je een leuk feestje gezien of heb je
andere wensen? Neem dan contact met
ons op via e-mail fe.hoogvaals@landal.nl.
 oor actuele evenementen of activiteiten
V
kunt u een kijkje nemen op onze
Facebookpagina Landal Hoog Vaals.
 eer informatie over de activiteiten en
M
openingstijden van Landal Hoog Vaals
vind je op de Landal App.

Randweg 21
6291 DC Vaals

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

Stormbaanfeest

Stormbaan in het zwembad.
(Alleen op zondag van 14.00 tot
18.00 uur)
• Vrij zwemmen
• Kidzmenu

Snorkelfeest*
• 45 minuten snorkelen
(vanaf 8 jaar; Minimaal
in het bezit van
zwemdiploma A)
• Vrij zwemmen
• Certificaat
• Kidzmenu

Pool Party

• 1,5 uur discozwemmen
van 19:15 - 20:45 uur
(alleen op vrijdag)
• Kidzmenu

Prijs € 8,95 p.p.

Bollo’s beauty feest*
Klim, ravot en speel
zo veel je wilt!
• Toegang
Indoorspeelparadijs
• Kidzmenu

Prijs € 7,95 p.p.

Bollo’s smulfeest

Een leuk feestje om van te
smullen!
• Toegang Indoorspeelparadijs
• Zwemmen of één uur bowlen
of een rondje minigolf
• Kidzmenu

Prijs € 10,95 p.p.

Ben jij een echte Robin Hood en
schiet jij de pijl in de roos?
(vanaf 10 jaar))
• Eén uur handboog schieten
•Z
 wemmen, bowlen of
een ronde minigolf
• Prijsje voor de winnaar
• Kidzmenu

Prijs € 12,95 p.p.

Prijs € 10,95 p.p.

Prijs € 8,95 p.p.

Bollo’s feest

Robin Hood feest*

• Toegang
Indoorspeelparadijs
• Schminken
• Kidzmenu

Prijs € 10,95 p.p.

(Optioneel Hair Bead of
Glittertattoo € 3,00 per stuk)

Bollo’s schilder
feest*

Golffeest*

Vanaf 10 jaar
Sla jij een hole-in-one?
• Golf introductie (1 uur)
• Prijsje voor de winnaar
• Kidzmenu
Prijs € 12,95 p.p.

Kraak de Kluis feest*

Weet jij de verjaardagskluis
te kraken?
(Duur ca. 3 uur; vanaf 10 jaar)
•G
 PS kluisspel
•T
 oegang Indoorspeelparadijs
• Kidzmenu

Prijs € 12,95 p.p.

Kidzmenu

Het Kidzmenu bestaat uit frietjes met
kipnuggets. Inclusief een glaasje ranja.

• Toegang Indoorspeelparadijs
• Canvas schilderen in de
Bollo Club
• Kidzmenu

Prijs € 12,95 p.p.

* Dit feestje is alleen mogelijk in overleg i.v.m. begeleiding
van de activiteit.

