
Arrangement Stoere Schatzoekers
Cadeautje voor de jarige
Ontvangst met een schaal vol lekkere soesjes
Onbeperkt kannen limonade tijdens jullie feestje
Treasure Island Adventure Golf
Even pauze met een lekker waterijsje
Speurtocht of maisdoolhof
Pannenkoeken, poffertjes of frietjes met snack*
Afscheid met leuk souvenirtje voor iedereen

Ongeveer 4,5 uur - minimaal 8 kinderen - t/m 13 jaar - €19,50 per kind

Arrangement Pally Papegaai
Cadeautje voor de jarige
Lunch met pannenkoeken, poffertjes of frietjes met snack*
Onbeperkt kannen limonade tijdens jullie feestje
Treasure Island Adventure Golf
Lekker waterijsje na jullie piratenavontuur
Afscheid met leuk souvenirtje voor iedereen

Ongeveer 2,5 uur - minimaal 5 kinderen - t/m 13 jaar - €13,95 per kind

Treasure Island Kinderfeestjes!

Arrangement basis 
Cadeautje voor de jarige
Onbeperkt kannen limonade tijdens jullie feestje
Treasure Island Adventure Golf
Lekker waterijsje na jullie piratenavontuur
Afscheid met leuk souvenirtje voor iedereen

Ongeveer 2 uur - minimaal 5 kinderen - t/m 13 jaar - €10,- per kind

Arrangement Piraten Avonturiers
Cadeautje voor de jarige
Ontvangst met een schaal vol lekkere soesjes
Onbeperkt kannen limonade tijdens jullie feestje
Treasure Island Adventure Golf
Pannenkoeken, poffertjes of frietjes met snack*
Lekker waterijsje na 
Afscheid met leuk souvenirtje voor iedereen

Ongeveer 3 uur - minimaal 5 kinderen - t/m 13 jaar - €15,50 per kind

Zijn jullie klaar voor een echt piratenavontuur? 
Neem je vriendjes mee en ga op zoek naar de schat!
Wij hebben verschillende arrangementen om jouw
kinderfeestje tot een groot succes te maken waar

iedereen nog lang over napraat. 

Extra bij te boeken activiteiten:
Speurtocht Akkermans of Dintelse Gorzen 6 t/m 13 jaar
Giant Games 8 t/m 13 jaar
Oudhollandse Spellen 8 t/m 13 jaar
Kanovaren 9 t/m 13 jaar
Maisdoolhof (2e week juli t/m augustus)

Begeleiding door volwassenen verplicht - €5,- per kind
Minimaal 8 kinderen 

Extra stoere bij te boeken activiteiten:
Voetgolf 6 t/m 13 jaar
Archery Tag 8 t/m 13 jaar
Fieldman’s Secret Kids Escape 8 t/m 13 jaar 
Low ropes 9 t/m 13 jaar

Begeleiding door instructeur van Akkermans - €10,- per kind
Minimaal 10 kinderen

Goed om te weten: 
Bij slecht weer hebben we altijd een binnenalternatief
Niet boekbaar op zaterdagen van mei t/m september
(m.u.v. de zomervakantie)
Omdat wij beschikken over een Grand Café en terras
met een divers aanbod, is het niet toegestaan eigen
eten en drinken mee te nemen
Voedingsallergieën? Geef ze vooraf aan ons door
Staat jouw ideale invulling hier niet tussen? We
kunnen in overleg altijd kijken wat er nog meer
mogelijk is

      
      Vragen of reserveren? 
       info@akkermans.com
       0167-502621

*Keuze is gelijk voor het hele gezelschap,
 je kiest dus van te voren wat jullie willen eten:
Pannenkoeken of poffertjes of frietjes met snack

www.adventure-golf.nl


