
Vier je feestje
op Landal De Lommerbergen

Wil je je feestje uitbreiden?
•  Slush Puppie   € 2,- p.p.
•  Puk & Pelle snoepzakje   € 1,25 p.p. 
•  Zakje chips, glaasje ranja en een softijsje € 2,50 p.p.

Wil je je kinderfeestje uitbreiden met zwemmen? Dat kan! 

Meerprijs maandag t/m vrijdag  € 7,- p.p. 
Weekend, vakanties en feestdagen  € 9,- p.p.

Goed om te weten
De genoemde prijzen gelden voor kinderen t/m 12 jaar en zijn per persoon. 
Begeleiders betalen de normale prijzen (toegang en eten). Begeleiding van 
minimaal één volwassene (minimaal 21 jaar) bij een feestje van maximaal 
10 kinderen. Bij meer dan 10 kinderen begeleiding van twee volwassenen.

Informatie en reserveringen
Leuk feestje uitgezocht of heb je andere wensen? Neem dan contact met 
ons op via telefoonnummer +31-(0)77 474 95 82 (tijdens kantooruren) of 
stuur een e-mail naar sales.lommerbergen@landal.nl. 

Lommerbergen 1, 5953 TT Reuver 
 Landal De Lommerbergen

Like ons voor de leukste acties!



Op Landal De Lommerbergen organiseren wij voor jou de coolste 
kinderfeestjes. Je beleeft een waanzinnige dag en we beloven één 
ding zeker... hier wordt nog lang over nagepraat! De mogelijkheden 
voor een feestje op ons park zijn eindeloos. Om je alvast te helpen, 
hebben we een aantal coole feestjes voor je in de spotlight gezet.

Lekker snacken met je vriendjes 
Bij alle feestjes is een snackmenu met frietjes, 
mayonaise, kroket of frikandel en een glaasje ranja 
inbegrepen. Vegetariërs kunnen kiezen voor een 
kaassoufflé. Ook ontvang je gratis uitnodigingskaarten 
en entree tot de indoorspeelplaats. 

Puk & Pelle cake met spikkeltjes
Liever niet snacken maar wel iets feestelijks eten? 
Kies dan voor de Puk & Pelle cake met slagroom 
en spikkeltjes en een glaasje ranja. Wanneer je 
voor deze optie kiest krijg je € 1,- korting per  
persoon op de prijs van je kinderfeestje.

Wie wordt er 
kampioen bowlen?
Kom gezellig samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes een 
uurtje bowlen op onze super 
stoere moonlight bowlingbanen. 
Bowlen kan altijd, of het nu 
goed of slecht weer is! 
Wie gooit de meeste 
strikes?

Vier je feestje  
met Puk & Pelle
Puk & Pelle zijn beste 
vriendjes. Ze kennen 
elkaar al sinds groep 2. Op 
woensdag- en zaterdagmiddag 
verzorgen zij een theatershow 
op de Park Plaza. Feest lekker 
mee en speel daarna nog even 
in de indoorspeelplaats.

Subtropisch 
genieten
Het kroonjuweel van  
Landal De Lommerbergen is 
het spetterende Subtropisch 
Waterparadijs. Lekker ravotten 
in het Kids Junglebad, de golven 
trotseren in het Golfslagbad en 
oneindig vaak van de glijbaan. 

*  Maandag t/m vrijdag € 11,95 p.p.  
Weekend, vakanties en feestdagen € 13,95 p.p.

Sprookjesgolf 
Wie lukt het om een hole-
in-one te slaan? Op onze 
midgetgolfbaan beleef je 
dikke pret met je vriendjes 
en vriendinnetjes. De 
midgetgolfbaan leidt je langs 
verschillende sprookjesfiguren. 
Plezier gegarandeerd!

Bijna jarig? 
Tijd voor een feestje!
 

€ 9,95
p.p.

€ 11,95*
p.p.

€ 8,95
p.p.

€ 7,95
p.p.


