
 

 

 

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 spannende speurtocht voor je én staat 
een gezellige feesttafel klaar. Daar smul je van een heerlijke 
verjaardagsmaaltijd! Vergeet je niet om onze indoor attracties te 
bezoeken? 

 
Programma 
Elke woensdag kun je om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur in 
Madurodam je kinderfeestje geven. Dit hebben we voor je in petto: 

 

1. Jij en je vrienden worden feestelijk ontvangen in een speciaal 
gereserveerd deel van het restaurant. Limonade en kleurplaten staan 
natuurlijk klaar. 

 

Wil je een feestelijke slagroomtaart? Dat kan! 

Vraag bij het reserveren naar de mogelijkheden en kosten. 

 

2. Samen met je vrienden ga je het park in voor een spannende 
speurtocht. Raden jullie de prijsvraag? 

 

3. Jullie mogen kiezen uit één van de drie kindermenu’s. 
 

4. Na wat lekkers kun je uitrazen in de speeltuin. 
 

Kosten 

Het kinderfeestje kost € 13,50 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’s 
Per feestje kun je kiezen uit drie verschillende kindermenu’s. Je kunt één keuze maken per groep. 
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   Madurodam 
kids snackbox 

   

Frietjes met snack (frikandel, 
kroket of kaassoufflé)  

Appelmoes 
Limonade  

Waterijsje en kleinigheidje 

   Madurodam   
kids lunchbox 

 
Mini-wrap gezond 

LiGA EverGreen 

Appelmoes 

Limonade 

Waterijsje en kleinigheidje 

   Madurodam   
mini-kidslunch 

 
Mini-broodje kaas of kip 

Mini-broodje chocopasta 

LiGA EverGreen 

Appelmoes 

Limonade 

 
Reserveringen@madurodam.nl 

T +31 70 41 62 400 

Reserveer nu 

http://www.madurodam.nl/
mailto:reserveringen@madurodam.nl
mailto:Reserveringen@madurodam.nl

