
Schouwberg 7, 5527 JH Hapert
landal.nl/dagrecreatievennenbos

 Landal Het Vennenbos
 Puk & Pelle

Maak je feestje nog groter!

Natuurlijk kun je je feestje nog uitbreiden zover je wenst.
  
• Puk & Pelle indoorspeelpaleis gratis
• Snoepzak  € 1,- p.p.
• Zakje chips € 1,- p.p.
• Glaasje ranja  € 1,50 p.p.
• Slush Puppie  € 2,- p.p.
• Schatkistje  € 1,70 p.p.
• Raket  € 0,90 p.p.

Vier je feestje
op Landal Het

Goed om te weten
• Alle feestjes zijn op basis van beschikbaarheid te reserveren.
• De genoemde prijzen gelden per kind t/m 12 jaar. 
• Ouders en/of begeleiders betalen de normale prijzen (toegang en eten).
• Begeleiding van minimaal 1 volwassene bij 10 kinderen. 
• Bij meer dan 10 kinderen, begeleiding van 2 volwassenen.

Leuk feestje uitgezocht of heb je andere wensen?
Neem contact met ons op via tel. +31-(0)497 38 93 50 of +31-(0)497 38 93 93 (tijdens 
kantooruren) of e-mail naar sales.vennenbos@landal.nl.

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

Vennenbos



Bijna jarig? Dan is het natuurlijk
tijd voor het coolste verjaardags-
feestje ooit. Je beleeft op 
Landal Het Vennenbos een 
waanzinnige dag en we beloven 
één ding zeker, hier wordt nog 
lang over nagepraat! Kijk snel 
verder naar alle mogelijkheden 
die wij te bieden hebben voor een 
onvergetelijke dag op ons park.

Subtropisch genieten

Het kroonjuweel van 
Landal Het Vennenbos is het 
spetterende Subtropisch 
Waterparadijs. Een duik in het 
golfslagbad, glijden van de 
spannende Black Hole glijbaan, 
lekker ravotten in het Kids 
Junglebad of een spannend 
tochtje van de Lazy River. Het 
buitenzwembad met ligweide is dé 
ideale plek op warme zomerdagen.

*  Maandag t/m donderdag € 15,- p.p. 
Vrijdag t/m zondag, feestdagen en vakanties € 16,- p.p.

Lekker snacken  
met je vriendjes

Een snackmenu met frietjes, 
mayonaise, kroket of frikandel,
een glaasje fris en een softijsje 
is bij alle feestjes inbegrepen. 

Ook ontvang je gratis 
uitnodigingskaarten, 
entree tot het Puk & Pelle 
indoorspeelpaleis en 
een verrassing voor al je 
vriendjes. De jarige krijgt 
een cadeautje! 

Workshop 
handboogschieten

Ben jij een echte Robin Hood?  
Leer nu in anderhalf uur onder 
begeleiding handboogschieten.  
Dit feestje is geschikt voor  
kinderen tussen de 8 en 12 jaar  
(minimaal 8 pers.).

Lasergamen

Lasergamen in de bossen van 
Landal Het Vennenbos, wie wil 
dit nu niet? Dit feestje is geschikt 
voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
(minimaal 8 pers.).

Spelen in het 
Puk & Pelle 
indoorspeelpaleis

Op woensdag- en zaterdagmiddag  
is er een Puk & Pelle theatershow  
op de Plaza. Feest lekker mee en  
ga daarna spelen in het  
Puk & Pelle indoorspeelpaleis.  
En voor de creatievelingen...  
knutsel en kleur een placemat.

Supersnelle skelter

Keihard met een stoere skelter over het  
park crossen en stoppen bij de leukste 
plekken zoals het Speeleiland of het  
doolhof van Kwarantas. Kies dan voor 
dit feestje!

Midgetgolfen en waterfietsen

Beleef dikke pret op de midgetgolfbaan en sla een hole-
in-one. Daarna verken je het park vanaf de waterfiets. In 
verband met het weer is dit feestje alleen te boeken van 
maart tot en met oktober.

Discobowlen

Kom bowlen op discomuziek en dans met al je vriendjes en 
vriendinnetjes terwijl je een strike gooit.

De leukste arrangementen

De mogelijkheden voor een feestje zijn eindeloos bij ons. En je kunt het 
zo gek maken als je zelf wilt. Maar om je alvast te helpen hebben we een 
aantal super feestjes voor je in de spotlight gezet.

Vanaf
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