Feestje!
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Ben jij binnenkort jarig? En wil jij dit samen met je
vriendjes en vriendinnetjes op een originele en feestelijke
manier vieren? Bij De Bonte Wever kun je feestjes
bouwen die je niet snel zult vergeten. Zwemmen, bowlen
of een echt meidenfeest... niets is te gek! Je feestje
duurt ongeveer tweeënhalf uur en je blijft natuurlijk
ook allemaal eten. Zijn er kinderen bij die bijzondere
dieetwensen hebben? Daar houden wij graag rekening
mee. Kortom dat wordt een heéééééél leuk kinderfeest!

Zwem je zot (duur: 2 uur)

Extra’s

Zwemmen, spelen, glijden en genieten in het subtropisch

Maak het feestje nog verrassender door een extraatje toe te

zwemparadijs.

voegen:

All-in prijs:

€ 9,25 p.p.

Inclusief patat met kroket of frikandel en glas frisdrank of waterijsje.
Dagelijks beschikbaar. Meerprijs 11/2 uur extra zwemmen € 3,50 p.p.

• Taart van de jarige
Wij zorgen voor een mooie versierde verjaardagstaart om
het feest mee te beginnen!
Meerprijs:

Bowlingfeestje (duur: 1 uur)

€ 2,75 p.p.

Inclusief glas ranja.

Gezellig bowlen met al je vriendjes en

• Lekkers voor onderweg

vriendinnetjes.
All-in prijs:

€ 10,- p.p.

Inclusief poffertjes of patat met kroket of frikandel, een kan ranja
tijdens het bowlen en een waterijsje na afloop. Dagelijks beschikbaar.

Wanneer het feestje is afgelopen krijgt iedere
feestvierder iets lekkers mee voor in de
auto of thuis.
Meerprijs:

€ 1,25 p.p.

Voorwaarden Zwem je zot
• Op basis van reserveren.
• Voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar.
• Minimaal 4 kinderen.
• Kinderen dienen in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma.
• Maximaal 1 volwassen begeleider per 4 kinderen voor hetzelfde tarief van € 9,25 p.p.
Per 8 kinderen maximaal 2 volwassen begeleiders enz.
• Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen verplicht.
• Overige volwassen begeleiders betalen het standaard entreetarief.
Voorwaarden Bowlingfeestje
• Op basis van reserveren.
• Geschikt voor kinderen in de leeftijd tussen de 6 en 12 jaar.
• Minimaal 6 kinderen.
• Maximaal 2 volwassen begeleiders per 6 kinderen voor het tarief van € 5,50 p.p.
Per 12 kinderen maximaal 4 volwassen begeleiders enz.
• Per baan is 1 volwassen begeleider verplicht.

