Kinderfeestje
Kinderfeestje in de laser Quest!
Programma’s:
- Kinderfeestje standaard, ranja in de pauze, € 15,00 pp
- Kinderfeestje extra, frisje in de pauze, € 16,00 pp
- Kinderfeestje uitgebreid, frisje & chips de pauze,
ijsje bij vertrek € 17,00 pp
-

Tijdsduur bij LQ ongeveer 75 minuten,
Speluitleg en instructies
1e Lasergame + scoreformulier
In de pauze consumpties afh. van programma
2e Lasergame + scoreformulier
Afh. van programma ijsje bij vertrek
Uit te breiden met „De Hoek“ friet/snack/drankje + € 6,00 pp
Uit te breiden met friet & snack bij Laser Quest, vanaf 6p + € 6,00 pp
evt. 3e spel en volgende spel + € 7,50

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar
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Kinderfeestje
Kinderfeestje in de Laser Quest? Dat kan! Wij hebben voor kinderen
een heel speciale aanbieding. Twee keer een kwartier ‘Laser Questen’.
Keuze uit 3 programma’s: met ranja of frisdrank in de pauze,
of een frisje & zakje chips en na afloop een ijsje! Een kinderfeestje kan
worden gereserveerd op elke dag tussen 13:00 en 20:00 uur. De tijd bepaal
je zelf. Het is mogelijk dat je met (of tegen) een ander kinderfeestje speelt.
Mocht dit het geval zijn dan wordt er altijd rekening gehouden met de leeftijd.
Volwassenen doen in principe niet mee. Het minimale aantal kinderen voor
een kinderfeestje is vijf. Maximaal kunnen er twintig kinderen in onze Arena.
De leeftijd voor een kinderfeestje is van 8 tot en met 12 jaar. Kosten vanaf
€ 15,00 per kind. Het hele arrangement duurt bij elkaar ongeveer
75 minuten. Het is ook mogelijk je kinderfeestje uit te breiden met frietjes eten.
Het kinderfeestje is verder precies hetzelfde als we
hierboven beschreven hebben, maar dan ga je aan het einde van je kinderfeestje
naar „de Hoek“. De kosten met frietjes, snack, drankje bedragen dan € 6,00 extra
totaal per kind. Dit kan ook bij Laser quest zelf met frietjes en drankje,
vanaf 6 kinderen voor € 6,00 extra.
Voor meer informatie of reserveringen, bel Laser Quest, of kijk op www.lqehv.nl
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