
TIJDDAG ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE / VERTREKLOCATIE

15.30 - 17.00

17.45 - 18.00

18.15 - 18.45

20.00 - 21.00

16.00 - 17.00

17.45 - 18.00

18.15 - 18.45

19.00 - 20.30

13.30 - 14.30

15.15 - 15.45

17.45 - 18.00

18.45 - 19.30

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Meet & Greet: welkom op Duinrell 

met Rick de Kikker

Rondrit met Rick de Kikker

Mini Disco

Lichtjestocht + Botsauto’s

Halloween knutselen en schminken

Meet & Greet met Rick de Kikker

Mini Disco

Halloweentocht + Schip Ahoi

Herfstspeurtocht

Rondrit met Rick de Kikker

Meet & Greet met Rick de Kikker

Lichtjestocht +  Aqua Swing

Iedereen

Iedereen

Tot 12 jaar

Tot 17 jaar

4 - 12 jaar

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Iedereen

6 - 14 jaar

6 - 14 jaar

Receptie

Vakantiepark

Duinrell Plaza - Terras

Duinrell Plaza - Terras

Tent tussen Zomertheater  

en de Superroetsj

Duinrell Plaza - Terras

Duinrell Plaza - Terras

Rick’s Avonturen Burcht

Houten brug bij de Rodelbaan

Attractiepark

Duinrell Plaza - Terras

Duinrell Plaza - Terras

Activiteiten-
programma
30 oktober t/m 
1 november 2020



MEET & GREET: 
WELKOM OP DUINRELL MET RICK DE KIKKER
De eerste check van je vakantie: een ontmoeting met 

Rick de Kikker. Op vrijdagmiddag verwelkomt onze  

vrolijke gastheer alle vakantiegasten op Duinrell. 

MEET & GREET MET RICK DE KIKKER
Heb je Rick de Kikker altijd al een hand willen geven, 

een knuffel of wil je met hem op de foto? Tijdens de 

Meet & Greet komt hij speciaal voor jou naar Duinrell 

Plaza. Hou je fototoestel maar gereed!

RONDRIT MET RICK DE KIKKER
Rick de Kikker rijdt vrijdag een ronde over het vakan-

tiepark en zondag over het attractiepark. Dus zorg  

ervoor dat je op tijd buiten staat om naar Rick te kunnen 

zwaaien!

MINI-DISCO
Swing mee met de leukste discoliedjes en dans op de 

Duinrell hits, zoals de Rick de Kikker Rock.

LICHTJESTOCHT 
Als de avond valt maken we een gezellige lichtjestocht 

over Duinrell. Geniet samen met papa en mama van 

alle mooie lichtjes. En wanneer de weersomstandig-

heden het toelaten, maken we in het donker ook nog 

een rondje in een attractie; spannend!

€  Lichtstaaf (te koop tijdens lichtjestocht):  e 2,-

HALLOWEEN KNUTSELEN EN SCHMINKEN
Heb je zin om in de griezelige Halloween-sferen te ko-

men?  Kom gezellig naar onze Kids Club Tent tussen het 

Zomertheater en de Superroetsj. Hier maken we samen 

leuke Halloween knutsels en kun je je laten schminken 

tot een enge griezel, gemene heks of een enge spin.

HALLOWEENTOCHT
Kom naar Rick’s Avonturen Burcht voor een griezelige 

Halloweentocht. In het donker is het hier al iets span-

nender dan overdag en tijdens de Halloweentocht 

wordt het nóg een beetje spannender. Dus pas op  

dat de rondlopende griezels je niet de stuipen op  

het lijf jagen en geniet samen van een donker ritje in 

Schip Ahoi.

HERFSTSPEURTOCHT
Ben jij een echte speurneus? Doe dan mee met onze 

herfstspeurtocht en ga op ontdekkingstocht door het 

duingebied. Je krijgt van ons een lijst mee met allemaal 

verschillende dingen uit de natuur. Lukt het jou om  

zoveel mogelijk items te verzamelen? Tip: neem een 

tasje mee, zodat je jouw verzameling makkelijk kunt 

meenemen.

Veel plezier!

Omschrijving van onze activiteiten 


