Vier je kinderfeestje in Madurodam
Ben je bijna jarig? En wil je een onvergetelijk feestje geven? Neem dan
je vriendjes en vriendinnetjes mee naar Madurodam. Ontdek waar een
klein land groot in is!
Stap in de schoenen van dj Armin van Buuren en mix zélf beats. Leren
vliegen? Dat kan op Schiphol! En in de haven van Rotterdam kun je
schepen met containers vullen.
Natuurlijk hebben we een leuke speurtocht voor je én staat er
limonade en liggen er kleurplaten voor je klaar! Aan het begin of
einde van de middag smul je van een heerlijke verjaardagsmaaltijd.
Vergeet je niet om onze indoor attracties te bezoeken?

Programma
In Madurodam kun je elke dag een feestje geven. Dit hebben we
voor je in petto:
1. Jij en je vrienden worden feestelijk ontvangen. De Kinder
Champagne en kleurplaten liggen klaar!
2. Samen met je vrienden ga je het park in voor een spannende
speurtocht. Raden jullie de prijsvraag?
3. Een heerlijk kindermenu, zie hieronder.
4. Na wat lekkers kun je uitrazen in de speeltuin.

Kosten

Reserveer nu

Reserveer eenvoudig via
bovenstaande link

Het kinderfeestje kost € 15,50 per kind. Voor alle kinderfeestjes geldt:
• Een minimum van zes kinderen
• De minimale leeftijd is 4 jaar
• Per groep hebben twee begeleiders gratis toegang
• Voor extra bestedingen in de horeca gelden reguliere prijzen

Openingstijden en entreeprijzen
Madurodam is 365 dagen per jaar geopend! Kijk voor actuele
openingstijden en entreeprijzen op onze website. www.madurodam.nl

Kindermenu
Het kindermenu kan opgehaald worden in geopende restaurant en op een plek naar keuze genuttigd worden. Bij mooi weer bijvoorbeeld
gezellig in de picknickweide!

Madurodam kids snackbox
Frietjes met snack (kroket of kaassoufflé)
Appelmoesje
Pakje Sisi No Bubbles
Voucher voor een waterijsje
Kleinigheidje
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