
EEN ONVERGETELIJK 
VERJAARDAGSFEESTJE

Looweg 47
8095 PS ’t Loo  
(gem. Oldebroek)

Goed om te weten
• Verjaardagsfeestjes van maandag tot en met vrijdag.
•  Voor de inschrijvingen van de verjaardagsfeestjes geldt een minimale deelname  

van zes personen.
•  Als je besloten hebt om je feestje te vieren op Landal Landgoed ‘t Loo, kan je na 

inschrijving de speciale uitnodigingskaartjes gratis afhalen bij de receptie.
• Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan.
• Minimaal één week van tevoren reserveren.

Informatie en reserveringen
Heb je een leuk feestje gezien of heb je andere wensen? 
Neem dan contact met ons op via tel. 0525-637000 (tijdens kantooruren) of 
e-mail banqueting.loo@landal.com 

Tokkel feest
Zoef over het water naar de andere kant!
• 1 uur tokkelen
• Kidzmenu 
• IJsje 

Kidzmenu
Het Kidzmenu bestaat uit frietjes met een snack naar keuze.  
Het Kidzmenu is inclusief onbeperkt ranja. 

Breid je feestje uit
Cadeautje voor de jarige  € 2,50 p.p.
Zakje snoep  €  1,50 p.p.
Cake met slagroom €  1,50 p.p.
Midgetgolf  €  4,- p.p.
Bollo Meet & Greet  € 6,- p.p.
Bowling  € 27,50 per baan

€ 16,95
p.p.



Bollo’s ballenfeest
Wie gooit er een strike of maakt een hole-in-one?  
(6 t/m 12 jaar)
• 1 uur bowlen
• 1 uur midgetgolfen
• Kidzmenu
• IJsje

Shoot Out Feest 
Een combinatie van boogschieten en paintball 
(vanaf 8 jaar)
• 1 uur
• Kidzmenu
• IJsje

Bollo’s scheurfeest
Scheur door het park met een skelter!
(6 t/m 12 jaar; max. 8 kinderen)
• Haal in een uur je skelterbewijs
• Kidzmenu
• IJsje

Midgetgolf of bowlen 
•  Midgetgolf feest met een cadeau voor de jarige
of
•  Bowlingfeest met een cadeau voor de jarige 

Bakfeest
Stroop die mouwen maar op! 
(vanaf 6 jaar)
• 1 uur bakken
• Keuze uit brownies of koekjes bakken
• Kidzmenu

Robin Hood feest
Ben jij een echte Robin Hood en schiet  
jij de pijl in de roos? (8 t/m 12 jaar)
• 1 uur boogschieten
• Kidzmenu
• IJsje

Ben jij binnenkort jarig? En wil jij een beregezellig feest? Kom dan gezellig met 
al je vriendjes en vriendinnetjes naar Landal Landgoed ‘t Loo. Wij hebben leuke 
activiteiten voor iedereen. Kijk snel naar de mogelijkheden en tot gauw op 
Landal Landgoed ‘t Loo!

Groetjes,
Het Fun & Entertainment-team

€ 15,95
p.p.

€ 13,95
p.p.

Outdoor lasergamen
Game on! Een super gaaf spel 
voor stoere jongens 
en meiden (Duur ca. 1 uur; 
vanaf 8 jaar)
•  Hutten/bunker bouwen  

en lasergamen
• Kidzmenu
• IJsje

Actiefeestjes op 
dinsdag & donderdag
• Midgetgolf feest met cadeau voor de jarige 
of
• Bowlingfeest met een cadeau voor de jarige 

• Ballenfeest met een cadeau voor de jarige 

€ 11,95
p.p.

€ 9,95
p.p.

€ 12,95
p.p.

€ 12,95
p.p.

€ 13,95
p.p.

€ 9,95
p.p.

€ 8,95
p.p.


