Kinderfeestjes !!
Wilt u de verjaardag vieren van de jarige Job of Jet? Dat
kan bij Berkenhof Tropical Zoo. Op dit moment verzorgen
wij kinderfeestjes in de buitenlucht. Dat is naast super leuk,
ook nog eens super gezond. Zodra onze gehele attractie
open mag, zullen we uiteraard weer een ruimer aanbod
aan kinderfeest arrangementen gaan bieden. Hieronder
vindt u wat er momenteel mogelijk is.

Schat zoek feest € 11,95 p.p.
Ontpop je tot een echte schatgraver tijdens dit leuke
kinderfeest.
In dit kinderfeest is de leuke schat zoek activiteit inbegrepen.
Natuurlijk kunnen jullie volop spelen in het Buitenspeelbos en
bij de Spetterplaats en verzorgen wij een spannend fotomoment
met een dier. Zie hieronder wat er allemaal bij dit kinderfeest
inbegrepen is:
* Onbeperkt spelen in het Buitenspeelbos en de Spettertuin
* Schat zoeken inclusief stenen kaart en schatbuidel
* Onbeperkt ranja, frites met mini snacks of een pannenkoek en een schatkistijsje
* Meet & Greet met een dier
* Cadeautje voor de jarige

Schilder feest € 11,95 p.p.
Knutsel fans opgelet! De leuke activiteit bij dit feest is vast iets
voor jou. Natuurlijk kunnen jullie volop spelen in het
Buitenspeelbos en bij de Spetterplaats en verzorgen wij een
spannend fotomoment met een dier. Zie hieronder wat er
allemaal bij dit kinderfeest inbegrepen is:
* Onbeperkt spelen in het Buitenspeelbos en de Spettertuin
* Dino of vlinder schilderen inclusief schatbuidel om je
kunstwerk in mee te nemen.
* Meet & Greet met een dier
* Onbeperkt ranja, frites met mini snacks of een pannenkoek en
een schatkistijsje
* Cadeautje voor de jarige

Extra opties, praktische informatie en antwoorden op veel gestelde vragen
Extra bij te reserveren
Kinderslagroomtaart met naam en leeftijd 8 personen
Kinderslagroomtaart met naam en leeftijd 12 personen
Zakje chips
Bakje snoep

€ 21,50 p.st
€ 31,50 p.st
€ 1,10 p.st
€ 1,10 p.st

Dagen en tijden:
Kinderfeestarrangementen worden aangeboden op alle openingsdagen van 12:00-14:45 en van
15:00-18:00 uur

Antwoorden op veel gestelde vragen en tips:
* Wij verzorgen onze kinderfeestjes vanaf 5 kinderen
* Tijdens het kinderfeest is er een tafel gereserveerd op het terras.
* Begeleiders kunnen ter plaatsen een keuze maken van onze menu kaart
* In het buitenspeelbos en de spettertuin is geen permanent toezicht of begeleiding voor het
kinderfeest. De aanwezigheid van een volwassen begeleider bij uw kinderfeest is dus verplicht.
* Kinderen kunnen tijdens het spelen nat en of zanderig worden. Voor het spelen in de spettertuin is
badkleding aan te raden.

Reserveren
Enthousiast geworden en wilt u graag reserveren?
Dit kan via het online reserveringsformulier op https://tropicalzoo.nl/bezoekersinfo/reserveren#start
via mail; restaurant@tropicalzoo.nl of telefonisch 0113-649729

Graag tot ziens op jouw kinderfeest!

