Hele dag buitenspelen, ravotten, sport & spel voor kinderen
en volwassenen.

€ 8.50pp

Buiten bezig op SpelPark ….
KlompeKolf
Op ludieke wijze sla je een balletje over het KlompeKolfparcours. Het team dat de minste slagen weet te maken is
winnaar….
Kloine KlompeKolf
Sla je balletje over het spelparcours met leuke hindernissen. Het team dat de minste slagen weet te maken is winnaar… (lijkt op midgetgolf).
Voetbalgolf Schiet tijdens je ronde over het veld de bal in zo weinig mogelijk
beurten in de 11 goals.
Klootzakken Gooi de kloot (bal) in zo weinig mogelijk worpen in de zak, maar kijk uit dat je
de persoon in de zak niet raakt, want dan ben jij de volgende Klootzak!.
Frisbeegolf Behendig je disc in de target werpen, dat is de kunst van dit spel.
De in totaal 9 targets zijn een ware beproeving voor je behendigheid.
Jeu de Boules Met 3 banen naast elkaar kan je een spannende competitie houden van dit
geweldig leuke spel uit Frankrijk.

Kosten € 8.50 per persoon*

*bij SpelPark betaal je eenmalig entree, voor onbeperkt spelplezier. Er zijn meer spelsoorten dan weergegeven in deze folder. Geschikt voor groepen van 2 tot 500 personen.

Langedijker fietspuzzeltocht (ca. 1 tot 2 uur):
Dames/Herenfiets met 7 versnellingen (max. 20x)
€ 8.50
Oma’s koeienfiets met 3 versnellingen (max. 30x)
€ 8.50
Kinderfiets met versnellingen
(max. 8x)
€ 7.00
Tandem met 3 versnellingen (prijs per 2 personen) (max. 15x2) € 18.00
Steppen op de originele Kickbikes met mandje voorop. (max. 30x) € 8.00
Picknickfiets met flinke mand voorop
(2xmnl/1xvrl)
€ 8.50

Varen in oud Langedoikse tuindersvlet
door woon&natuurgebied Oosterdel.
Olv de schipper vaart je door dit mooie gebied,
met onderweg leuke anekdotes en verhalen
Maximaal 18 personen per boot, meerdere boten beschikbaar.
Opstapplek Broekerveiling
Erg leuk icm fiets/step(puzzel)tocht. Ca. 1,5uur € 127,50 per boot
Wijndomein de Koen.
Rondleiding op het wijndomein, bezichtiging wijngaard, de wijnmakerij en kleine proeverij op
het einde.
Ca. 2 uur
10-60 volwassenen € 12.50 pp

Museum Broekerveiling, dé Oudhollandse groentenveiling van Europa!.
Rondleiding door het museum , diverse exposities en zelf kopen op de veiling van de aangeboden groenten Ca. 2-3 uur 10-100 volwassenen € 10.- pp/kinderen € 5.- + € 20.– per groep

Oudhollandse spelletjes bij deSwaan:
Op leuk circuit met diverse spelletjes , inclusief vrij drinken van bier-wijn-frisbuffet +
kaas/nootjes 2 uur 12-80 volw. € 17.– pp/kinderen € 8,50pp
Locatie Wagenweg 2: mei t/m september * Locatie De Swaan 18: oktober t/m april

Mail info@deswaan.nl of kijk op de website voor meer informatie en de voorwaarden.

www.deswaan.nl

(of bel 0226-391883 = mobiel doorgeschakeld)

Locatie deSwaan Speelpark, SpelPark & Fietsverhuur; Wagenweg 2 (Oudkarspel)
Locatie Groepsrestaurant De Oude Swaan; De Swaan 18 (Zuid-Scharwoude)
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