
Kidz Kookstudio
Koken als een echte topkok! Bak de lekkerste pizza of vlaai onder 
begeleiding van ons Fun & Entertainment-team. 
Maximaal 40 kinderen per keer.
Duur activiteit: 45 minuten
Prijs activiteit:  C 7,50 p.p.
Doelgroep:  Groep 3, 4, 5, 6

Lommerbergen 1
5953 TT Reuver
Tel. +31-(0)77 474 95 82 
sales.lommerbergen@landal.nl
w ww.landal.nl/dagrecreatielommerbergen

 Landal De Lommerbergen

Voorwaarden:
•  De genoemde prijzen zijn arrangementsprijzen en alleen geldig wanneer u gelijktijdig 

een snackmenu of tussendoortje afneemt. Indien u geen snackmenu of tussendoortje 
wenst af te nemen, hanteren wij de reguliere prijzen voor de activiteiten.

•  Alleen geldig voor kinderen t/m 12 jaar.
•  Geldig voor groepen van minimaal 20 personen, tenzij anders vermeld bij de activiteit.
•  Alleen geldig van maandag t/m vrijdag, buiten vakantieperiodes.
•  Alleen geldig mits vooraf gereserveerd bij de afdeling Sales van Landal De Lommerbergen.
•  Sommige activiteiten vinden plaats onder begeleiding van ons Fun & Entertainment-

team. Dit staat apart vermeld bij de activiteit. Zij dragen zorg voor een leuke en veilige 
activiteit, u dient zelf te zorgen voor voldoende begeleiding van de kinderen.

•   Wanneer u een dagprogramma samenstelt, adviseren wij u om tussen de activiteiten 
minimaal 15 minuten “speeltijd” te reserveren.

•  Het is niet toegestaan om meegenomen etenswaren en dranken te nuttigen in  
de Park Plaza.

Subtropisch Waterparadijs
Glij van de glijbanen en neem een duik in het golfslagbad!  
Zonder begeleiding (alleen toezicht badmeesters).
Duur activiteit:  Onbeperkt
Prijs activiteit: �C 4,50 p.p. i.c.m. snackmenu, C 7,50 p.p. zonder snackmenu en 

C 11,- voor begeleiders.
Doelgroep:  Alle groepen, mits in het bezit van een zwemdiploma.

Snackmenu 
Het snackmenu bestaat uit: friet met 
mayonaise, frikandel of kroket en een 
glas ranja.  
Prijs per persoon C 4,95

Tussendoortje
Het tussendoortje bestaat uit:  
een zakje chips, een softijsje en 
een glas ranja.
Prijs per persoon C 2,50

Handboogschieten
Leer schieten als een echte Robin Hood! Onder begeleiding van 
ons Fun & Entertainment-team. Minimale leeftijd 8 jaar. Maximaal 
16 kinderen per keer.
Duur activiteit: 1 uur
Prijs activiteit: C 5,- p.p.
Doelgroep: Groep 5, 6, 7, 8

Outdoor Lasergame
Ga de strijd met elkaar aan! Wie wordt de 
beste schutter van de groep? 
Onder begeleiding van ons 
Fun & Entertainment-team.  
Maximaal 24 kinderen per team. 
Duur activiteit: 2 x spel van 10 minuten 
Prijs activiteit: C 10,- p.p.
Doelgroep: Groep 7, 8 

Jeu de boules /  
Cross Boccia 
Jeu de boules in een hip jasje, dat is Cross Boccia. 
Je kunt het overal spelen, zowel binnen als buiten. 
Gebruik obstakels en voorwerpen om het extra 
moeilijk te maken. Of speel het originele oeroude 
Franse spelletje op onze jeu-de-boules-banen.  
Wie wint er?
Duur activiteit: 1 uur
Prijs activiteit: C 1,- p.p.
Doelgroep: Groep 5, 6, 7, 8

Ga je mee op
schoolreisje?

Nieuw! Escape Lake
We hebben een geheel nieuwe uitdaging: Escape Lake! Ontsnap aan het water. 
Je strijdt in 2 teams op een boot op het water. Wees slim, creatief en logisch en 
vind alle geheime missies. Door middel van spannende puzzels, doe- en denkop-
drachten kun JIJ misschien, eerder dan het andere team, WEL op tijd ontsnappen. 
De klok tikt intussen genadeloos door.....TIK TAK, TIK TAK. Max. 10 pers. per uur.
Duur activiteit:  1 uur
Prijs activiteit:  C 7,50 p.p.
Doelgroep:  Groep 5,6,7,8 



Bosspellen
Kies voor het moordspel (levend Cluedo), levend Stratego of het boskwartetspel. 
Onder begeleiding van ons Fun & Entertainment-team. Minimaal 10 en maximaal 
30 kinderen per keer.
Duur activiteit:  1,5 uur
Prijs activiteit:  C 2,50 p.p.
Doelgroep:  Groep 4, 5, 6 

Kijk voor meer activiteiten op de achterzijde.

Er is zoveel te doen!
Met de hele klas of school plezier maken op Landal De Lommerbergen 
in Reuver. Niet alleen in het Subtropisch Waterparadijs voelt uw leerling 
zich als een vis in het water, er is nog veel meer te doen! Een unieke 
plek voor uw schoolreisje. Wij bieden verschillende activiteiten voor 
alle leeftijden. Voor zowel binnen als buiten. Kies één of meerdere van 
onderstaande activiteiten en maak een keuze uit een snackmenu of 
tussendoortje. Zo stelt u het ideale schoolreisje samen! 

Wilt u een offerte aanvragen of reserveren?
Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met de afdeling  
Sales van Landal De Lommerbergen, via telefoonnummer 
+31-(0)77 474 95 82 of mail naar sales.lommerbergen@landal.nl.

Knutselen in thema
Kies voor een knutselfeest in thema. Gegarandeerd 
plezier! Verschillende thema’s mogelijk op aanvraag. 
Onder begeleiding van ons Fun & Entertainment-team.
Duur activiteit:  1 uur
Prijs activiteit:  C 5,- p.p.
Doelgroep: Groep 1, 2, 3

Speurtocht
Maak een spannende speurtocht over het
park en beleef een groot avontuur!  
Duur activiteit:  1 uur
Prijs activiteit:   C 1,- p.p.
Doelgroep: Groep 1, 2, 3

Puk & Pelle theatershow
Geniet van de avonturen van Puk & Pelle en het Snuitervolk. 
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag is er een theatershow 
op onze Park Plaza. 

Wilt u een theatershow exclusief voor uw groep? Dat kan!  
Minimaal 75 kinderen per keer.
Duur activiteit: 1 uur
Prijs activiteit: C 5,- p.p. 
Doelgroep:  Groep 1, 2, 3, 4

Natuur Ontdekbox
Voer samen de leukste opdrachten uit in de  
natuur en kom van alles te weten over de dieren, 
bomen en planten in de omgeving.
Duur activiteit:  1,5 uur
Prijs activiteit:  C 2,- p.p
Doelgroep: Groep 3, 4, 5, 6

Bowlen
Speel een spannende partij bowling! Maak teams 
en strijd tegen elkaar of kies één van de vele 
spellen.

Duur activiteit: 1 uur
Prijs activiteit:  C 3,- p.p.
Doelgroep:  Groep 4, 5, 6, 7, 8

Expeditie Lommerbergen
Speel in teams tegen elkaar en wordt de echte 
Robinson van Landal De Lommerbergen!Onder 
begeleiding van ons Fun & Entertainment-team.  
Maximaal 32 kinderen per keer.

Duur activiteit: 2 uur
Prijs activiteit: C 7,50 p.p.
Doelgroep: Groep 5, 6, 7, 8

Aqua Bubble / Jeu de Boules
Loop in een mega grote Aqua Bubble over het water! 

Onder begeleiding van ons Fun & Entertainment-
team. Maximaal 25 kinderen per keer. In verband 
met de wachttijd, kunnen de wachtende kinderen 
een spelletje Jeu de Boules spelen. 
Duur activiteit: 1 uur
Prijs activiteit: C 5,- p.p.
Doelgroep: Groep 5, 6, 7, 8 

Hutten bouwen
Van natuurlijke materialen ga je hutten bouwen in het bos! Onder 
begeleiding van ons Fun & Entertainment-team. Minimaal 10 en 
maximaal 20 kinderen per keer. 
Duur activiteit: 1 uur
Prijs activiteit: C 2,50 p.p.
Doelgroep: Groep 4, 5, 6, 7, 8

GPS Mysterie Box
Met een GPS-apparaat maak je een tocht door de bossen en 
over het park. Tijdens deze tocht zul je stoere en uitdagende 
opdrachten moeten uitvoeren. 
Duur activiteit: 2 uur
Prijs activiteit: C 5,- p.p.
Doelgroep: Groep 6, 7, 8

Sprookjesgolf
Speel een ronde midgetgolf op  
onze sprookjesgolfbaan!
Duur activiteit: 1 ronde (ca. 1 uur)
Prijs activiteit: C 3,50 p.p.
Doelgroep: Groep 5, 6, 7, 8

Blaaspijp schieten
Met een professionele blaaspijp blaas je de pijltjes vanaf 
vijf meter op een target. Welk team blaast de meeste 
punten of schiet als eerste de ballonnen van de tegen-
stander lek? Een leuke activiteit voor jong en oud!
Duur activiteit :  45 minuten
Prijs activiteit:  C 5,- p.p.
Doelgroep:   Groep 4,5,6

Nieuw! Archery Tag
Boogschieten, maar dan net even anders… Met een 
stompe punt op elkaar schieten? Dat kan! Probeer de 
targets van je tegenstander eruit te schieten en win het spel!
Min. 10 en max. 24 pers. per uur.
Duur activiteit:  1 uur
Prijs activiteit:  C 7,50 p.p.
Doelgroep:  Groep 5,6,7,8 

Kinderboerderij
Breng een bezoek aan de kinderboerderij en aai de 
dieren. Er is ook een moestuin, indoorspeelplaats en 
kabouterpad. Leuk voor de allerkleinsten!
Duur activiteit:  1 uur
Prijs activiteit:  gratis
Doelgroep:  Groep 1, 2 


