Verjaardagfeestjes
AVONTUUR

SPEELPALEIS
2 tot

7 tot 10 jaar

6 jaar

We reserveren voor u in de sporthal 300 m²
speelruimte met:
* Twee luchtstructuren : een luchtkussen en
het mooiste deel van de reuze Junglebaan.
* Mini-autootjes,
* Reuze kubussen met schuifaf & klimop
* Wereldbollen, reuzebanden, tobbe’s
* Pedalo, driewielers……

Gedurende 2.5 uur ravotten in de bossen.
Dit kan van begin april tot eind oktober.
Het feestvarken kan samen met zijn/haar
vriendjes het programma bepalen.
*
*
*
*
*
*
*

De onkosten bedragen 7,00 euro per kind met een
minimum van 140 euro. Dit voor twee lange uren
speelgenot.
Hierin is zowel de huur van de sporthal, de huur van
het speelgoed en het klaarzetten begrepen.
Per bijkomend half uur betaalt U 25 euro.

Hindernissenpiste
Paracommandopiste
Kampen bouwen
Oriëntatieloop
Kabelbaan
Minigolf of hockey
Go-carts

Dit programma gaat altijd door, ongeacht het
weer. Echte ravotkledij- & schoeisel zijn
aangewezen. Bij slecht weer reservekledij
meebrengen. Zo kan je zeker “droog” terug
naar huis.
Voor de veiligheid en organisatie moet minstens
één volwassene mee met de groep.
De onkosten bedragen 10 euro per kind met een
minimum van 150 euro.

DE KLEINE KEUKEN VOOR DE GROTE HONGER
Van al dat spelen krijg je natuurlijk honger !
Vooraf te reserveren uiteraard.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hot-dog (groot)
Hamburger of broodje curryworst
Frietjes naar believen met sausen
Hamburger of curryworst met frietjes
Pannekoeken
(2 per persoon)
Roomijs, stukijs……

Lissenvijver 10, 2440 Geel

Tel: 014/302736

2,50 euro/stuk
2,25 euro /stuk
2,25 euro /pp.
4,25 euro /p.p
2,25 euro /p.p.

Email: onthaal@lissenvijver.be
Prijzen geldig tot eind 2018

zie: www.lissenvijver.be

SURVIVAL
10 tot 13 jaar

INDOOR-FUN
7 tot 13 jaar

Joepie!
Met je beste vrienden een spannende
namiddag meemaken.
Hoogtepiste, apenbrug, touwladders, parapiste, … noem
maar op. En dit in de schitterende natuur van de
Netevallei! Dit programma is mogelijk van begin april
tot eind oktober.

Weer of geen weer: dit programma kan niet
stuk. Boogschieten, Junglebaan, klimmuur,
speleobox, badminton, tafeltennis en
volksspelen staan op het programma
gedurende 2.5 uur.

De onkosten bedragen 15,5 euro per kind met een
minimum van 186 euro. De duur bedraagt 2,5 uur.
Minstens één volwassene wandelt mee.

De onkosten bedragen 15,5 euro per kind met
een minimum van 186 euro.
Gewone sportieve vrijetijdskledij volstaat.
Minstens één volwassene is aanwezig.

Wat meebrengen ?
Breng kledij mee die echt vuil mag worden.

Oud (sport)schoeisel is ideaal.
Reservekledij, -schoeisel en douchemateriaal is noodzakelijk
Breng een plastiek zak mee om natte spullen weg te bergen.
Minstens één , maximaal 2 pa’s of ma’s moeten mee.

Nieuw:

Outdoor Lasershooting extra bij je verjaardagsfeest!

Vanaf dit jaar kan je een extra optie nemen: lasershooting. Dankzij hypermodern materiaal kan je je volledig
uitleven in het bos. We werken met team-opdrachten. De scenario’s zijn gelijkaardig aan die van Paintball
en duren 1,5 uur.
100% veilig: dit materiaal werkt met infrarood stralen zoals een afstandsbediening. Het zijn eigenlijk
computers die elke hit registreren en zichtbaar maken. Dit is geschikt vanaf 9 jaar.
De kosten bedragen 5 euro extra per kind.
* Voor avontuur dus 15,0 euro/pp. in het totaal met een minimum van 225 euro.
* Voor Survival dus 20,5 euro/pp. in het totaal met een minimum van 246 euro.
* Voor Indoorfun dus 20,5 euro /pp. In het totaal met een minimum van 246 euro.
Het programma duurt dan wel 3 uur ipv 2,5 uur !

