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Kids GPS Foto Avontuur
Waan je een echte ontdekkingsreiziger. Met digitale fotocamera en GPS ga je namelijk op pad!
• Samen op GPS Foto Avontuur
• Ga op zoek naar exact dezelfde locaties als op de foto’s
• Na afloop staan er drinken, frietjes en een snack klaar
• Een discomuziekje maakt jouw feestje compleet
• Cadeautje voor de jarige
• Minimaal 8 personen
• Duur 3 -3,5 uur
• Mogelijk op woensdag, vrijdag en zaterdag
Waan je een echte ontdekkingsreiziger. Bepakt met rugzak, digitale fotocamera en
GPS ga je namelijk op pad. Samen met je vriendjes ga je op de route zoeken naar
exact dezelfde locaties als op de bijgeleverde foto’s en moet je hiervan zelf ook een
foto maken. Dit zou zomaar eens een wijzer van een kerkklok kunnen zijn. Of een deel
van een raamkozijn of een waterpomp. Tevens krijg je nog een vragenboekje mee waarin leuke en uitdagende vragen staan
over de route. Je kunt dit spel met één groep spelen maar het is natuurlijk ook leuk om tegen je vriendjes en vriendinnetjes te
spelen. Je hebt nog niet meteen gewonnen als je de meeste locaties gevonden hebt. Ook zijn er punten te verdienen voor de
foto die het meest lijkt op de foto die je meegekregen hebt. Wie er gewonnen heeft blijft spannend tot het einde! Als afsluiting van de tocht schuiven jullie aan een feestelijke tafel om lekker wat te smikkelen!
Arrangementen Kids GPS Foto Avontuur
Kids GPS Foto Avontuur + smikkelen 1			
• GPS Foto tocht
• Onbeperkt Ranja
• Friet met een snack
• Cadeautje voor de jarige

€ 12,00 per kind

Kids GPS Foto Avontuur + smikkelen 2			
• GPS Foto tocht
• 1x consumptie (fris)
• Friet met een snack
• Cadeautje voor de jarige

€ 13,00 per kind

Kids GPS Foto Avontuur + smikkelen 3			
• GPS Foto tocht
• Onbeperkt Ranja
• Friet met een snack
• Kinderijsje
• Cadeautje voor de jarige

€ 15,00 per kind

Kids GPS Foto Avontuur + smikkelen 4			
• GPS Foto tocht
• 1x consumptie (fris)
• Friet met een snack
• Kinderijsje
• Cadeautje voor de jarige

€ 16,00 per kind

Als volwassene/ begeleider kunt u kiezen uit onderstaande arrangementen:
Volwassene/ begeleider 1				
• GPS Foto tocht
• 1x consumptie (koffie, fris, thee, licht alcoholisch)
• Friet met een snack

€ 11,00 per persoon

In samenwerking met:
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Volwassene/ begeleider 2 				
• GPS Foto tocht
• 1x consumptie (koffie, fris, thee, licht alcoholisch)
• Friet met een snack
• Coupe met ijs

€ 14,50 per persoon

Volwassene/ begeleider 3				
• GPS Foto tocht
• 1x consumptie (koffie, fris, thee, licht alcoholisch)
• 1x voorgerecht (keuze uit lijst)
• Friet met een snack

€ 14,50 per persoon

Volwassene/ begeleider 4				
• GPS Foto tocht
• 1x consumptie (koffie, fris, thee, licht alcoholisch)
• 1x voorgerecht (keuze uit lijst)
• Friet met een snack
• Coupe met ijs

€ 18,50 per persoon

Reserveringen:
Voor reserveringen neem contact op via 0162-512406 of stuur een email naar info@boelaarszalencentrum.nl.

Minichef
Samen met je vriendjes en vriendinnetjes de keuken in!
• Ontvangst met limonade en wat lekkers
• Een kijkje in de keuken
• Uitleg over het driegangmenu, handen wassen, schort om en beginnen
• Goodiebag
• Maximaal 10 kinderen
• Duur 2,5 uur
• Max. 2 begeleiders (€10,00 p.p. incl. eten en koffie/thee)
€ 150,00 per workshop; exclusief begeleiders en eventuele andere gewenste
frisdranken.
Reserveringen:
Voor reserveringen neem contact op via 0162-512406 of stuur een email naar info@boelaarszalencentrum.nl.

Teenage make-up and dinner
Een gezellig middagje samen met je vriendinnen
• Ontvangst met een drankje en wat lekkers
• Leer je gezicht te reinigen en een crème op te smeren
• Opmaken met professionele make-up
• Nagels lakken met een kleur naar keuze
• Na lekker ontspannen en gezellig bezig te zijn geweest is het tijd
om lekkere Amerikaanse dinner pannenkoeken te eten
• Minimaal 6 personen
• Duur 2 uur (op basis van 6 personen)
• Op basis van beschikbaarheid
• Max. 2 begeleiders (€ 10,00 p.p. incl. eten en koffie/thee)
€ 15,00 per persoon; exclusief eventuele andere gewenste frisdranken.
Reserveringen:
Voor reserveringen neem contact op via 0162-512406 of stuur een email naar info@boelaarszalencentrum.nl.

