Familiepark arrangementen seizoen 2022

Een dag vol speelplezier met vrienden, familie of collega’s? Voor groepen vanaf 15 personen
kun je kiezen uit onze verrassende mogelijkheden voor een heerlijk dagje uit, midden in de
bossen van Nienoord.
* Prijzen voor onze arrangementen gelden bij minimaal 15 personen vanaf 2 jaar;
* Voor alle opties geldt: kinderen van 0 tot 2 jaar hebben gratis toegang;

Entree tarieven groepen Familiepark, inclusief treinrit:
Maandag t/m vrijdag
Weekenden, feestdagen en vakanties

€ 7,95 p.p.
€ 8,95 p.p.

Entree Zwemkasteel, Museum Nienoord of midgetgolf

€ 3,00 p.p.

Horeca arrangementen en tarieven
Ontvangst
Twee koppen koffie/thee met keuze uit twee soorten gebak
Frisdrank met keuze uit twee soorten gebak

€ 6,95 p.p.
€ 5,50 p.p.

Lunch mogelijkheden
De smulpas
Lekker smullen tijdens het spelen? Maak op eigen gelegenheid gebruik van de smulpas bij
onze horecapunten. De smulpas bestaat uit: een patatje met saus, een blikje fris naar keuze of
een kop koffie of thee, een snack (kroket, frikandel of kaassoufflé) en een softijsje (met dip
naar keuze).
De smulpas

€ 8,95 p.p.

Lunch (1,5-uurs arrangement)
Er staat een lunch voor jullie klaar met soep, diverse soorten brood, vlees- en zoetwaren, een
kroket, koffie, thee, melk en jus d’ orange.
Een uitgebreidere lunch? Kies dan voor de ‘lunch luxe’ deze is uitgebreid met luxe broodjes,
bolletjes, krentenbrood en vers fruit.
Lunch basis
Lunch basis 6 tot 12 jaar
Lunch basis 2 tot 6 jaar

€ 15,95 p.p.
€ 11,50 p.p.
€ 7,95 p.p.

Lunch luxe
Lunch luxe 6 tot 12 jaar
Lunch luxe 2 tot 6 jaar

€ 18,50 p.p.
€ 13,95 p.p.
€ 9,95 p.p.

BBQ mogelijkheden (2-uursarrangement) Start: 16.30 uur
Er staat een barbecue voor jullie klaar met stokbrood, kruidenboter, sauzen, twee soorten
salades, patat en vlees volgens het arrangement.
Barbecue (3 soorten vlees)
Barbecue (5 soorten vlees)
Barbecue 6 tot 12 jaar
Barbecue 2 tot 6 jaar

€ 20,75 p.p.
€ 24,95 p.p.
€ 12,95 p.p.
€ 8,95 p.p.

Buffet mogelijkheden (2-uursarrangement) Start: 16.30 uur
Er staat een buffet voor jullie klaar met gehaktballetjes, saté, patat, groenten, salade, rijst en
stokbrood met kruidenboter.
Buffet
Buffet 6 tot 12 jaar
Buffet 2 tot 6 jaar

€ 20,95 p.p.
€ 11,95 p.p.
€ 7,95 p.p.

Voor kinderen tot 12 jaar
Lekker smullen i.p.v de lunch (1,5-uursarrangement), bbq of buffet? Kies dan voor de
verrassingsbox!
Patat, caprisun, kipnuggets, verrassing en een ijsje.
Verrassingsbox

€ 6,75 p.p.

Extra informatie horeca arrangementen:
* Alle horeca arrangementen vinden plaats in Restaurant de Albertushoeve in Familiepark Nienoord.
* Bovenstaande arrangementen zijn exclusief consumpties. Er kan gekozen worden voor consumpties op basis
van nacalculatie of er kunnen 3 consumptiemunten bijgeboekt worden voor € 8,50 p.p.
* Zijn er dieetwensen of wilt u gebruik u gebruik maken van vegetarische opties? Laat het ons gerust weten.
* Groepsarrangementen dienen in één keer afgerekend te worden.

Extra groepsactiviteiten bij te boeken:
Een groepsuitje ondernemen? Onze groepsactiviteiten zijn onder begeleiding van een animatieteam.
Informeer naar de mogelijkheden. Prijs op aanvraag.
* Expeditie Robinson
* Bamboestieken
* Schapendrijven

Wilt u een groepsuitje reserveren? Neem dan contact op via info@landgoednienoord.nl of
0594-512230. Groepsuitjes zijn mogelijk te boeken op basis van beschikbaarheid.
Vooraf reserveren is verplicht.
Het Familiepark afhuren voor een speciale gelegenheid? Neem gerust contact op om de
mogelijkheden te bespreken.

