Een onvergetelijk
verjaardagsfeestje

Goed om te weten

• Voor de inschrijving van de feestjes geldt
een minimale deelname van 6 personen.
• Bij alle feestjes is spelen in de binnen- en
buitenspeeltuin inbegrepen.
• Bij alle feestjes is onbeperkt ranja
inbegrepen.
• Voor ouders/begeleiders is de toegang
gratis (excl. consumpties). Ouders/
begeleiders dienen wel aanwezig te zijn
tijdens het feestje.
• Bollo is niet standaard aanwezig op de
kinderfeestjes.
• Als u een feestje op Landal Port Greve
viert, ontvangt u bij de reservering de
speciale uitnodigingskaartjes gratis (op
aanvraag)!
• Zwemmen en minigolf zijn niet onder
begeleiding.

Extra’s

Raket
Schatkist(ijs)
Snoepzakje
Zakje chips
Bollo gebak (cake)

€ 0,90 p.p
€ 1,60 p.p
€ 1,50 p.p.
€ 1,- p.p.
€ 1,- p.p.

Informatie en reserveringen
Heb je een leuk feestje gezien of heb
je andere wensen? Neem dan contact
met ons op via tel. 0111-69 18 55
(tijdens kantooruren) of e-mail
fe.portgreve@landal.com

Heernisweg 1
4318 TN Brouwershaven

Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een
beregezellig feest? Kom dan gezellig met
al je vriendjes en vriendinnetjes naar
Landal Port Greve. Wij hebben diverse
leuke activiteiten voor iedereen. Kijk
snel naar de mogelijkheden en tot gauw
op Landal Port Greve!

Bollo’s zwemfeest
Ben jij al van de Rainbow
Splash glijbaan geweest?
• Zwemmen
• Kidzmenu

Prijs € 10,95 p.p.

Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

Timmerfeest 6+

keuze uit:
• Vogelhuisje timmeren
• Windmolen maken
• Zeilbootje maken
• Kidsmenu

Prijs € 12,95 p.p.

Prinssessenfeest
Bakfeest

Kom samen met je vriendjes of
vriendinnetjes lekker bakken!
keuze uit:
• Bolus bakken
• Koekjes bakken
• Appeltaart bakken
• Chocolade maken
( m.u.v. de zomer)
• Kidsmenu

Heb jij de prins op het witte
paard al gezien?
• Schminken
• Knutselen (keuze op
het park)
• Speurtocht
• Kidzmenu

Bollo’s pizzafeest

Een feestje met een
Italiaans tintje.
• Zwemmen
• Je eigen pizza versieren

Prijs € 11,95 p.p.

Prijs € 12,95 p.p.

Prijs € 12,95 p.p.

Piratenfeest

Pas op! Dit feest is alleen voor
stoere jongens en meiden!
• Schminken
• Knutselen (keuze op het
park)
• Speurtocht
• Kidzmenu

Breid je feestje uit

(prijzen gelden alleen in combinatie met
bovenstaande feestjes)
Rondje minigolf
Knutselactiviteit in de Bollo Club
Bollocadeau voor de jarige
Bollo Meet & Greet

€
€
€
€

4,- p.p.
6,- p.p.
5,5,-

Prijs € 12,95 p.p.

Bollo’s
Robin Hood feest
Ben jij een echte Robin Hood?
• 1 uur handboogschieten
• Prijsje voor de winnaar
• Kidzmenu

Prijs € 11,95 p.p.

Kidzmenu

Het Kidzmenu bestaat uit frietjes met
een snack naar keuze
of een Kidzpannenkoek.
Beide varianten zijn
inclusief onbeperkt
ranja.

