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Kinderfeestje in Madurodam! 

 

Vier je kinderfeestje  in Madurodam: je kunt niet alleen het park ontdekken, maar ook een spannende speurtocht doen.  

Daarnaast staat er een gezellige feesttafel voor je klaar met limonade en kleurplaten. En aan het eind van de middag kan je 

lekker gaan smullen van een overheerlijke verjaardagsmaaltijd samen met je vriendjes en vriendinnetjes! 

 

Je wordt feestelijk ontvangen met limonade en kleurplaten.  Daarna lekker naar buiten. 

Er is volop te doen en te beleven. Stap in de schoenen van DJ Armin van Buuren en mix een beat net zoals hij bij de DJ tafel. 

Leer vliegen als een piloot op Schiphol, en laad zelf een schip met containers in de haven van Rotterdam. Snel, doe de 

Oosterscheldekering op tijd dicht! Dan komt het land niet onder water te staan.  

Vergeet niet een bezoek te brengen aan de overdekte voetbalattractie Zo Groot Is Oranje en ontdek hoe de oranjegekte is 

ontstaan. Laat daarna zien of jij een echte Wesley Sneijder bent op onze voetbalveldjes. Verder hebben we een avontuurlijke 

speeltuin om lekker in uit te razen, en een Nijntje speeltuin voor de allerkleinsten. Tot slot moet je natuurlijk een vette 3D 

scan van jezelf laten maken in de Fantasitron als leuke herinnering aan een dagje Madurodam.   

Sinds 2015 hebben we Het Hof van Nederland! Beleef het verhaal van het ontstaan van Nederland en ga met ons mee naar 

dit spannende moment in de Nederlandse geschiedenis. Je voelt de wind door je haren en wat zie ik daar? Een haard die aan 

gaat ? Is dat niet Willem van Oranje? 

 

Trek gekregen van het spelen? In het restaurant staat een heerlijke verjaardagsmaaltijd klaar Dat wordt smullen! 

 

Kom naar Madurodam en maak van je verjaardag een onvergetelijke dag ! 
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Inhoud Kinderfeestje 

 Ontvangst aan gezellige feesttafel met limonade* en kleurplaten 

 Spannende speurtocht met prijsvraag 

 Keuze uit 1 van de 3 kindermenu’s, zie hieronder 

 Uitrazen in de speeltuin 

*Het ontvangst is uit te breiden met een heerlijke feestelijke slagroomtaart. Vraag bij het 

reserveren naar de mogelijkheden en kosten. 

 

Kindermenu’s 

Madurodam kids snackbox*   

 Frietjes met snack (frikandel/kroket/kaassoufflé) 

 Handfruit (appel/banaan) of appelmoesje 

 Fristi/Chocomel of Caprisun fruity water 0% 

 Waterijsje & presentje 

 

Madurodam kids lunchbox*   

 Mini wrap gezond 

 Liga evergreen 

 Handfruit (appel/banaan) of kleine beker 

  fruitsalade 

 Fristi/Chocomel of Caprisun fruity water 0% 

 Waterijsje & presentje 

 

Madurodam mini kidslunch*    

 Mini broodje kaas/kip 

 Mini broodje chocopasta 

 Liga Evergreen 

 Handfruit (appel/banaan)  

 Caprisun fruity water 0% 

 

*één keuze per groep maken 

 

Kosten 

Het kinderfeestje kost €13,50 per kind, voor groepen vanaf 6 kinderen. De minimale leeftijd is 4 

jaar. Per groep krijgen 2 begeleiders gratis entree. Voor bestedingen in de horeca gelden 

reguliere prijzen. 

 

 

 

 

 

 

Reserveren 

Het kinderfeestje kan bij Madurodam gevierd worden op 

woensdag om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur. 

Reserveer het feestje uiterlijk 3 werkdagen vantevoren via 

reservering@madurodam.nl of via 070-416 2400. 

Openingstijden Madurodam 2017 

Madurodam is 365 dagen per jaar geopend! Kijk voor de 

actuele openingstijden op de website 

www.madurodam.nl/openingstijden. 

 

Entreeprijzen Madurodam 2017 

Ticket vanaf 3 jaar (<20 pers.) € 16,50 

Ticket vanaf 3 jaar (>20 pers.) € 11,75 

 

Contactgegevens 

Madurodam 

George Maduroplein 1 

2584 RZ  Den Haag 

T 070 416 24 00 

F 070 354 71 25 

reserveringen@madurodam.nl 
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De kortste weg naar Madurodam 

Met de auto: 

In Den Haag richting ‘Scheveningen Haven’,  

daarna borden ‘Madurodam’ volgen.  

Parkeren op eigen parkeerterrein € 8,50 per auto.  

Met het openbaar vervoer: 

Vanaf Den Haag Centraal Station tram 9  

of bus 22. U stapt uit voor de deur! 
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