
Een onvergetelijk 
verjaardagsfeestje

Goed om te weten 
•  Minimale deelname 6 personen
•  Minimaal 1 ouder mee (toegang gratis)
•  Minimaal 2 weken van te voren reserveren
•  Op basis van beschikbaarheid te boeken

Om teleurstellingen te  
voorkomen: 
•   Bij slechte weersomstandigheden kunnen 

buitenactiviteiten komen te vervallen.
•   Naar aanleiding van beschikbaarheid kunnen 

feestjes worden aangepast.

Wat zit er standaard bij:
•   Bollo uitnodigingen
•   Onbeperkt spelen in de avonturen- en 

waterspeeltuin
•   Ranja tijdens het gehele feestje

Kidzmenu:
Frietjes, drankje en snack naar keuze.

Extra’s:
Slagroomtaart € 6,75
Cadeautje voor de jarige € 2,50
Zakje snoep € 1,25 p.s.
Bollo op bezoek € 5,00
Cakejes versieren € 1,50 p.p.
IJsje € 1,00 p.p.

Extra activiteiten bij te boeken:
Handboogschieten:  € 5,00 p.p.
Bowlen:  € 15,00 p.b.
Minigolfen:  € 4,00 p.p.
Smulfestijn:  € 5,95 p.p. 
Lasergamen:  € 7,50 p.p.
Kidzmenu:  € 5,00 p.p.

Krimweg 102
1795 LS De Cocksdorp



Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een 
beregezellig feest? Kom dan gezellig met 
al je vriendjes en vriendinnetjes naar 
Landal Sluftervallei. Wij hebben diverse 
leuke activiteiten voor iedereen. Kijk 

snel naar de mogelijkheden en tot gauw 
op Landal Sluftervallei!

Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

Lasergame party 
(AFHANKELIJK VAN WEER)
(vanaf 6 jaar)
•  Lasergamen outdoor
•  Broodjes bakken bij het

kampvuur
• Minigolfen of bowlen
• Kidzmenu
Prijs € 13,95 p.p.

Kidzmenu
Het Kidzmenu bestaat uit frietjes met 
kroket of frikandel inclusief 
onbeperkt ranja. 

Bollo’s ballenfeest
•  1 uur bowlen
•  1 ronde minigolf
•  Kidzmenu
Prijs € 9,95 p.p.

Knutselfeest
•  1 uur knutselen in de
   Brasserie (maak bijv. een  
   vogelhuisje, spiegel, Bollo XL                    
   Kwartet of vlieger)

•  1 uur bowlen of minigolfen
•  Kidzmenu
Prijs € 11,95 p.p.

Robin Hood Party
(AFHANKELIJK VAN WEER)
(vanaf 10 jaar)
•  1 uur handboogschieten
•  Ballonnenspeurtocht
•  1 uur bowlen of minigolfen
•  Kidzmenu
Prijs € 12,95 p.p.

Bollo’s Smikkel-
feest
•  Pimp je eigen schort of

muts
•  Koekjes bakken
•  1 uur bowlen of minigolfen
•  Kidzmenu
Prijs € 11,95 p.p.

Bollo’s GIGA Smikkel-
feest  
•  Pimp je eigen schort of muts
•  Brownies bakken
•  1 uur bowlen of midgetgolfen
•  Kidzmenu
Prijs € 12,95 p.p.

Prinsessenfeest 
•  Schminken (princess)
•  Kroontje/sieradendoosje 

knutselen
•  Cursus: Hoe word ik

princess?
•  Kidzmenu
Prijs € 12,95 p.p.


