Genieten met de kerst in 2021? Dat kan bij Aventoer!
Aventoer organiseert

1e en 2e kerstdag
(zaterdag 25 en zondag 26 december)

Barbecue met Dessert Buffet
Ja zeker, met Kerst een Barbecuebuffet bij de warme kachel!
Wij zorgen voor acht soorten vlees, diverse salades (ook voor de vegetariër!),
meerdere sausen waaronder natuurlijk pindasaus,
stokbrood met kruidenboter en tapenades.
Patatjes en rijst maken het geheel compleet.
U kunt met de barbecue starten tussen 18:00 en 18:15 uur.

Dessert Buffet
Tussen 19:15 en 19:30 sluiten we de Barbecue af met een heerlijk dessertbuffet
bestaande uit
verschillende mousse puddings, ijs, slagroom, verse vruchten en slagroomsoesjes.
We sluiten het dessertbuffet om 19:55 uur.
Naar keuze kunt u voor de barbecue een of meer activiteiten reserveren.
Prijs (excl. Drankjes): € 34,50 p.p. – 3 t/m 12 jr: € 22,50 – 0 t/m 2 jr: gratis

Warm/koud Buffet met Dessert Buffet
In de Aventoer zaal maken onze koks een uitgebreid warm/koud buffet:
twee warme vleessoorten, warme beenham in honing-mosterdsaus
en een koude visschotel
drie warme groentes + koude stoofpeertjes
frietjes en gekruide aardappelpartjes met diverse sausjes,
vier verschillende salades,
stokbrood met kruidenboter en tapenades.
U kunt aanschuiven tussen 17:30 en 17:45 uur.

Dessert Buffet
Tussen 19:00 en 19:15 sluiten we af met een heerlijk dessertbuffet bestaande uit
verschillende mousse puddings, ijs, slagroom, verse vruchten en slagroomsoesjes.
Wij sluiten het buffet om 19:45 uur.
Naar keuze kunt u voor het buffet een of meer activiteiten reserveren.
Prijs (excl. Drankjes): € 37,50 p.p. – 3 t/m 12 jr: € 24,50 – 0 t/m 2 jr: gratis
RESERVERINGSREGELS:
* reserveren verplicht en vol=vol
 COVID CONTROLE: op basis van “2G” → Gevacineerd of Genezen
 toegangs testbewijs is NIET geldig

INDOOR:
Glow in the Dark Midgetgolf: kan gespeeld worden vanaf 5 jaar t/m rollator.
Het spel duurt ongeveer 45 tot 60 minuten, afhankelijk van de groepsgrote.
Er kunnen maximaal 40 personen gelijktijdig spelen.
Led Bowlen: kan gespeeld worden vanaf 3 jaar (met behulp van onze Dino) en “hekjes”
langs de banen. Ook voor mindervaliden of ouderen die moeilijk kunnen gooien is
een hulpmiddel beschikbaar. Er zijn 4 banen. Per baan kunnen maximaal 6 personen
spelen
Mission Possible: kan gespeeld worden vanaf een jaar of 5 tot een jaar of 60. Is een
behendigheidsspel waar de speler door een gangenstelsel gaat waarin allemaal
laserstralen uit de muur komen. De laserstralen mogen het lichaam niet raken.
Buiten de spelruimte kunnen de overige spelers op een groot scherm precies zien
wat er binnen allemaal (verkeerd) gaat. Deelnemers spelen om de beurt; ieder 2x.
Lasergamen: In een grote lasergame arena samen lasergamen. Een erg actief spel voor
deelnemers vanaf een jaar of 8, hoewel niet de leeftijd maar meer de
schouderbreedte van belang is. Immers ieder speler krijgt een harnas omgehangen
over de schouders. Er kunnen gelijktijdig maximaal 18 personen spelen. Het spelen
duurt precies 15 minuten. Met klaarmaken, uitleg en bekendmaking score (ieder
speler krijgt een eigen scorekaart mee) duurt het ongeveer 35 minuten.
Biljart – Poolbiljart – – Airhockey allen met (euro)muntinworp
Darten – gratis met eigen pijlen of pijlen verkrijgbaar tegen borg

OUTDOOR:
Klimpark: Er mag vanaf 8 jaar met een minimum lengte van 130 cm. worden
geklommen. Er wordt gestart met groepsgewijs aantrekken van harnas en helm
waarna samen met de instructeur de oefenbaan wordt “gedaan”. Het echte
klimmen start daarna op de 1e verdieping: hier zijn meerdere parcoursen
waaronder een kleine tokkelbaan. Daarna volgt de 2e verdieping met weer diverse
parcoursen. Heb je de 2e verdieping bedwongen dan volgt tot slot de tokkelbaan.
Klimpark 3e verdieping klimparcours: wanneer je toestemming van de instructeur
krijgt mag je ook klimmen op de 3e verdieping. Dit is een fysiek heel erg zwaar
parcours! Slechts Ongeveer 25% van alle klimmers krijgt toestemming om dit
parcours te bedwingen. Aan het eind volgt de lange tokkelbaan
Lange tokkelbaan: Na de 2e of 3e verdieping klimmen ga je naar de lange tokkelbaan:
lengte ruim ¾ kilometer! Van begin tot eind ben je tussen de 10 en 12 minuten
bezig!
Klimkaartje 1,5 of 2,5 uur: Bij 1,5 uur kun je niet het hele klimpark doen: je slaat
stukken over. Heb je op de 2e verdieping geklommen? Dan doe je wel de lange
tokkelbaan. Bij 2,5 uur kun je het hele klimpark met tokkelbaan doen en ga je ook
nog abseilen!

Kinderspeel & klimpark: Voor de kids is er een uitgebreid speel en klimpark uitsluitend voor
kinderen t/m 7 jaar. Een eigen kabel/tokkelbaan, klimparcoursen op veilige hoogte, een
groot springkussen, glijbaan, schommels, kortom: kom genieten.
Uitgebreid terras met grote parasols midden onder het klimparcours.

Tijdens de kerstdagen is het Outdoor Park gesloten.

