
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
Avonturendoolhof
Pannenkoeken, poffertjes of frietjes met snack
Afscheid met leuk souvenirtje voor iedereen

Ongeveer 4,5 uur - minimaal 8 kinderen - t/m 13 jaar 
€20,- per kind

Arrangement Pally Papegaai
Cadeautje voor de jarige
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 
€14,50 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 
 €11,- 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. 

Goed om te weten: 
Regent het tijdens het kinderfeestje? Jullie
worden gewoon binnen ontvangen, dus kunnen
lekker droog zitten. Wanneer jullie de baan op
gaan, dan hebben we ponchos zodat jullie toch
droog blijven. Mocht het heel hard regenen
kunnen we natuurlijk ook even wachten tot de
bui is overgewaaid. 
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
Wanneer jullie eten, dan geef je bij aankomst de
keuzes van de gerechtjes door, dan zorgen wij
dat het eten klaarstaat als jullie terugkomen van
het piratenavontuur.
Voedingsallergieën? Geef ze een week van te
voren aan ons door
Ouders mogen ter begeleiding gratis mee de
baan op en kunnen iets te eten en drinken
bestellen in ons Grand Café. 

      
      Vragen of reserveren? 
       www.adventure-golf.nl
       info@akkermans.com
       0167-502621

www.adventure-golf.nl


