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Stoer kinderfeestje - Crazy Quad Festijn

Stoer kinderfeestje
Ben jij een stoere jongen of meid? Dan is dit kinderfeestje echt wat voor jou! Ga samen met jouw vrienden quad rijden en daarna gezellig
frietjes eten. Gaaf!

Planning
Hij is snel, wendbaar en erg origineel. We hebben het over de razend populaire quad!
Quad rijden is voor de avonturiers die niet bang zijn om vies te worden.
Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen quad rijden. Er zijn quads in diverse maten zodat iedere leeftijd plezier kan hebben.
Na een korte instructie over veiligheid en behendigheid kunnen de kinderen het parcours op.
Natuurlijk is er gezorgd voor extra veel uitdaging. Zo zijn er verschillende hindernissen en aan het einde kunnen de kinderen even vrij rijden.
En of dat nog niet genoeg is, ga je ook nog lekker frietjes eten bij Western Plaza met een snack naar keuze, onbeperkt ranja en voor
iedereen een cadeautje! Ook de volwassenen horen er vandaag helemaal bij, voor u hebben we onbeperkt warme dranken en friet met een
snack naar keuze voor €6,50 per persoon.
De kosten voor quad rijden tijdens een kinderfeestje bedragen €23,00 per kind (max. 5 kinderen en 2 quads).
Kom je met meer dan 5 kinderen quadrijden? Vraag dan even naar de mogelijkheden.
Wij adviseren quad rijden tijdens een kinderfeestje voor kinderen vanaf 4 jaar.
Informeer van tevoren duidelijk naar het aantal beschikbare quads om teleurstelling te voorkomen.

Activiteiten bij boeken
Bij dit kinderfeestje zijn er verschillende activiteiten bij te boeken:
Oud-Hollandse Spelen voor € 4.50 p.p.
Zwemmen voor € 2,50 p.p.
Bowlen voor € 3,00 p.p.
Midgetgolf voor € 2,00 p.p.

Dit kinderfeestje is inclusief:
Onbeperkt ranja
Cadeautje
Frietjes en een snack
Quadrijden via een uitgezet parcours
Friet met snack naar keuze en onbeperkt warme dranken voor de volwassenen

Prijs: €24.50 per kind en €6,50 per volwassenen
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Let op: Quad rijden is vanaf 4 jaar.
De prijs van dit kinderfeestje is geldig tot en met 31 december 2021.
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