BASISPAKKET KINDERFEESTJE
Het basispakket bestaat uit het aanreiken van paspoort en ticket, vlucht
naar San Pedro, muzikaal onthaal en
cadeautjes uitpakken. Limonade,
cake versieren en een bakje chips.
Voor de jarige een kleine attentie en
op z’n Nicaraguaans voor allemaal een
snoepverrassing.
Vrij spelen in alle gebouwen.
Knutselen met afvalmaterialen of jouw
naam houtbranden. Sieraden maken,
weven en andere leuke dingen.
Ouders begeleiden zelf hun kinderen.

Prijs: € 8,50 per kind
Alle volwassenen betalen de entreeprijs van € 6,50 p.p. inclusief eerste
kopje koffie/thee en cake.
_________________________________
ARRANGEMENT 1
Basispakket + Pannenkoekjes bakken
en versieren. Prijs: € 1,50 per kind.

Vier jouw (kinder-)
feestje in het
Wereldpaviljoen
WIE
Kinderen van 5 tot 12 jaar.
Maximaal 10 kinderen.
Geen minimum.

WAAR
Sint Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl
(gemeente Venlo).
WANNEER
Woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur.

RESERVEREN
Tel. WP Steyl: 077-3745973
of b.g.g. 06-55620769
E-mail: info@wereldpaviljoen.com
Voor meer info zie :
www.wereldpaviljoen.com
Op bezoek > Kinderfeestje
Facebook: www.facebook.com/
wereldpaviljoen

Vlieg met je vriendjes en
vriendinnetjes naar jouw
(kinder-)feestje in het
Wereldpaviljoen Steyl
ANWB - Top 3 van Nederland
Meest maatschappelijke uitje
van Nederland in 2015

www.wereldpaviljoen.com

Wat ga je beleven?
Ontvangst.
Je krijgt een vliegticket en een paspoort en vliegt in
een heus vliegtuig naar Nicaragua.

In San Pedro.
Na de douanecheck ga je naar het theater in
San Pedro waar er voor je gezongen wordt en waar
je mag meespelen op onze instrumenten.
Natuurlijk is er limonade en mag je cake versieren. Je kunt vrij spelen in
alle gebouwen van San Pedro: interactieve games spelen, filmpjes kijken,
een kaartje per mail verzenden vanuit Nicaragua met je eigen foto.
Met afvalhout kun je timmeren of houtbranden. Sieraden maken,
weven of andere dingen knutselen met afvalmaterialen.

Tussendoor:
Er is tussendoor natuurlijk nog iets lekkers te eten
en te drinken.

Aan het einde van het feest:
Mag je een echte piñata stukslaan...
wat zou er in zitten????????
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