
 Het leukste schoolreisje bij regen én zonneschijn! Daarvoor is 
ons belevingspark met mini ZOO uitermate geschikt. Voor alle 
leeftijdsgroepen van het basisschoolonderwijs bieden wij vele 
mogelijkheden. Maar ook veel scholen in het bijzondere 
onderwijs hebben onze veilige en unieke accommodatie Hof van 
Eckberge al bezocht. Onze peuterzone, klimstructuren binnen en 
buiten, bowling, lasergame, snoezelruimte, aquaria, zand- en 
waterspeelplaatsen, speeltuin met belevingspad én mini ZOO 
bieden volop speelplezier en educatie voor alle kinderen.  
U kunt kiezen uit de volgende arrangementen: 
 
 
 
 
Entree 
Puntzak frites met 3 mini snacks 
3 x slush of Capri-Sun 
Softijsje en snoepzakje 

Muffin met slagroom, spekjes, snoepjes € 2,- p.p. 
Bowling per baan per uur  € 10,- 
Lasergame 6 minuten  € 2,50 p.p 
Dierenspeurtocht met gelukspoppetje € 1,- p.p 
Placemat met foto van het schoolreisje € 2,50 p.p. 
(A3 full color geplastificeerd, min. 6 stuks) 
Polsbandje met de items zodat de kids alles € 1,- p.p. 
zelf bij de bar kunnen halen. 
  

Entree 
6 minuten lasergame 
30 minuten bowling 
Puntzak frites met 3 mini snacks 
3 x slush of Capri-Sun 
Softijsje en snoepzakje 

In plaats van de puntzak frites maakt u gebruik van het 
kidsbuffet, bestaande uit: 
Frites, mini frikandellen, pizzaslices, kipnuggets, 
poffertjes, rauwkost, appelmoes en diverse sauzen. Dit 
kidsbuffet is niet te boeken i.c.m. arrangement Chico. 

Entree 
2 x 6 minuten lasergame 
30 minuten bowling 
Puntzak frites met 3 mini snacks 
3 x slush of Capri-Sun 
Softijsje en snoepzakje 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur, afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk 
Minimaal 20 personen, 1 begeleider per 20 kinderen heeft gratis entree 
Wij kunnen ook busvervoer verzorgen, vraag ons naar de prijzen! 
Bij ieder arrangement serveren wij kannen water bij de lunch én ieder kind krijgt een terugkom-bon 
Begeleiders kunnen kiezen voor de losse entree of voor hetzelfde arrangement als de kinderen met 2 x 
koffie / thee i.p.v. de Capri-Sun en het ijsje bij het normale arrangement en 2 x koffie / thee i.p.v. de 
Capri-Sun in de  ‘Grande’ variant 
 

Voor een meerprijs van € 1,- p.p. 
ontvangt u een grote puntzak frites 
met 5 snacks én 4 x slush Capri-Sun 


