
Ghana 

Met het vliegtuig naar het kinderfeestje  
in het Wereldpaviljoen te Steyl 

Vier jouw kinderfeestje in het Wereldpaviljoen  

 
Basispakket (Zie tekst binnenzijde folder) 

Kinderen van 6 t/m 12 jaar. Maximaal 8 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. 

 

Woensdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur. 
 

RESERVEREN 

www.wereldpaviljoen.com 
https://www.wereldpaviljoen.com/op-bezoek/kinderfeestje 

 

Tel. WP Steyl: 077-3745973 of b.g.g. 06-55620769 
E-mail: info@wereldpaviljoen.com 

Facebook: www.facebook.com/wereldpaviljoen 

Nicaragua 

Wereldpaviljoen 

Sint Michaëlstraat 6a, 5935 BL Steyl 
(gemeente Venlo) 

http://www.wereldpaviljoen.com/
http://www.facebook.com/wereldpaviljoen


Wat ga je beleven? 
Een kinderfeest in het Wereldpaviljoen met je vriendjes en 

vriendinnen is heel bijzonder. Niet zomaar een feestje.  
Je stapt met jouw gasten in een echt vliegtuig om samen naar 

een ‘Andere Wereld’ te vliegen. Dan kom jij bij de douane  
en kunnen jullie Nicaragua en Ghana bezoeken. 

 

Kinderen worden ontvangen in de casa in San Pedro (Nicaragua) 
of op het dorpsplein in Ghana.  

Daar wordt gezongen, de cadeautjes overhandigd en de  
feestcake versierd. 

 
Daarna gaat een groepje naar de burgemeester in San Pedro  

en een groepje naar cacao plantage. In het schooltje krijgen de 
kinderen een leuke spoedcursus Spaans en sluiten dat af met een 

Nicaraguaans liedje.  
 

Na de school gaan ze naar Ghana waar chips worden uitgedeeld. 
In een bus maken de kinderen een heuse rit door Ghana en  

kunnen daarna een korte film over Ghana bekijken.  
 

Vervolgens zijn ze vrij te bewegen in Ghana en Nicaragua.  
Ze kunnen luisteren naar de verhaaltjes bij de Baobabboom,  
kijken naar leuke filmpjes in het internetcafé en een bezoek  
brengen aan de medicijnman of een typisch Ghanees huisje.  

Probeer ook eens om met een mandje met bananen op je hoofd 
te lopen! In de ateliers van het Wereldpaviljoen kan volop  

worden geknutseld. Bovendien draait er een miniatuurkermis 
waarvan de attracties zijn gemaakt van afvalmaterialen.  
Het kinderfeestje wordt afgesloten met een bijzondere  

traditie uit Nicaragua: de Piñata. 


