Aanvraag formulier Kinderfeestje De Vossemeren
Gelieve aan te duiden welk feestje u graag wilt reserveren. Alle feestjes zijn onder voorbehoud
van beschikbaarheid. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een antwoord.
Dit aanvraagformulier mag u invullen en doormailen naar vm.office@groupepvcp.com .
Of neem telefonisch contact met ons op via +3211548200
1) Discovery Bay feestje
2) Aqua Mundo feestje
3) Aqua Mundo feestje vanaf 17u

€ 12,95p.p.
€ 20,95p.p.
€ 15,95p.p.

Gelieve volgende gegevens in te vullen.
Datum feestje? Check openingstijden op de site
Naam en geboortedatum jarige?
Aankomsttijd?
Voorkeur tijdstip eten?
Aantal volwassenen die meekomen?
Aantal kinderen die meekomen inclusief de jarige?
Keuze Kids-Box of upgrade naar hamburgermenu (+€1 pp)
Aantal taarten bij feestje? €15,95 per taart
Niet mogelijk bij een Aqua Mundo feestje

Aantal schminken tijdens feestje

(op aanvraag) € 3,00

Vragen of opmerkingen?

Uw telefoonnummer en e-mailadres

p.p.

Info en voorwaarden kinderfeestjes
Discovery Bay feestje
De Discovery Bay is één van de grootste trekpleisters van De Vossemeren. Met zijn indoor piratenwereld, strand,
waterkanonnen en een nagebouwd scheepswrak is het gewoon genieten voor de kinderen. Op zoek naar de schat
in een eeuwenoud galjoen, de streken van een echte piraat leren of lopen over de langste touwbrug van Europa.
Een avontuur voor iedereen!
Bij een kinderfeestje in de Discovery Bay is inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•

Toegang tot Discovery Bay tot sluitingstijd.
Een kidsbox met daarin frietjes, een snack, een drankje en een ijsje.
Volwassenen kunnen voor het eten iets van de kaart kiezen en dit afzonderlijk bijbetalen.
De maaltijd wordt geserveerd in de Jolly Roger Bar in de Discovery Bay.
2 Volwassenen zijn gratis (zij kunnen afzonderlijk iets bestellen om te eten en bij betalen).

Voorwaarden feestjes:
•
•
•
•
•
•
•

1 Kids Box per kind inbegrepen
Minimaal 6 kinderen (incl. jarige)
Beschikbaarheid afhankelijk van openingstijden
Het feestje moet minstens 1 week op voorhand aangevraagd worden. Binnen 3 werkdagen krijgt u te
horen of het feestje kan doorgaan.
De jarige krijgt een verrassing op het park.
Het is raadzaam om reservekledij mee te brengen omdat de kinderen in water en zand spelen.
Het is niet toegelaten om eigen picknick of drank mee te nemen binnen in de Discovery Bay.

Aqua Mundo feestje
Een feestje in de Aqua Mundo is veel meer dan alleen maar waterpret beleven met je vrienden. Met zijn
spannende attracties zoals de wildwaterbaan, de spectaculaire glijbanen en het golfslagbad beleef je oh zoveel
meer! In het koraalbad kan je zwemmen tussen de tropische vissen en wat dacht je van met z'n allen glijden van de
familieglijbaan? Een verjaardag om nooit te vergeten!
Bij een kinderfeestje in de Aqua Mundo is inbegrepen in de prijs:
•
•

Toegang tot de Aqua Mundo
Een kidsbox met daarin frietjes, een snack, een drankje, een ijsje en een kleine verrassing (dit wordt
geserveerd in de snackbar 'Grabber Joe' in het zwembad.

Voorwaarden feestjes:
•
•
•
•
•
•

Minimaal 6 betalende kinderen (inclusief jarige).
Bij het Aqua Mundo feestje heeft 1 begeleider gratis toegang per 4 betalende kinderen
Het feestje moet minstens 1 week op voorhand aangevraagd worden en beschikbaarheid is afhankelijk van
de openingstijden
De jarige krijgt een verrassing op het park.
U kunt dit feestje enkel boeken t.e.m. het geboortejaar waarin de jarige 11 jaar wordt!
Het geboortejaar van de jarige is bindend voor de prijs van het volledige kinderfeestje.
Het is niet toegelaten om eigen picknick of drank mee te nemen binnen in de Discovery Bay.

