
Activiteitenprogramma
TIJDDAG ACTIVITEIT LEEFTIJD LOCATIE 

15.00 - 15.30
16.00 - 16.30
18.15 - 18.45
19.00 - 21.30
 
14.30 - 15.30

14.30 - 21.00
17.00 - 21.00

17.00 - 21.00
 
12.30 - 15.00
15.30 - 15.45
16.00 - 17.00

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Welkom op Duinrell met Rick de Kikker
Welkom op Duinrell met Rick de Kikker
Nightglow Mini Disco
Indoor Games
 
Bos speurtocht

Duinrell Arcade is open
Duinrell in the Dark
- Wild Wings
- Falcon
- Dragonfly
- Kikkerachtbaan
- Mad Mill
- Botsauto’s
- Aqua Swing
- Locomotion
- Minitrein
Moonlight Midgetgolf
 
Indoor Games
Meet & Greet met Rick de Kikker
PS4 Battle: FIFA 20

Iedereen
Iedereen
T/m 12 jaar*
T/m 12 jaar*
 
Iedereen

Iedereen
Iedereen

Iedereen
 
T/m 12 jaar*
Iedereen
T/m 12 jaar*

Receptie
Receptie
Duinrell Plaza - Rick’s Kids Club**
Duinrell Plaza - Rick’s Kids Club**
 
Op te halen bij de Duinrell 
Arcade, naast het Kikkerrad
Attractiepark
Attractiepark

Attractiepark
 
Duinrell Plaza - Rick’s Kids Club**
Duinrell Plaza - Terras
Duinrell Plaza - Rick’s Kids Club**

Bij drukte kunnen wij een activiteit vroegtijdig beëindigen.   
* T/m 12 jaar betekent ook écht t/m 12 jaar. Ouders / begeleiders zijn helaas niet toegestaan i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen. 

** Ingang via de Pub. 11
 d
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MEET & GREET: WELKOM OP DUINRELL 
MET RICK DE KIKKER
De eerste check van je weekendje Duinrell: een ontmoe-
ting met Rick de Kikker. Op vrijdagmiddag verwelkomt 
onze vrolijke gastheer alle vakantiegasten op Duinrell. 

NIGHTGLOW MINI DISCO
Tijd voor een klein glow in the dark feestje! Swing tijdens 
de Nightglow Mini Disco mee met de leukste discolied-
jes en dans op de Duinrell hits, zoals de Rick de Kikker 
Rock.

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. 
Houd je fototoestel maar gereed!

MOONLIGHT MIDGETGOLF
Doe je het liever wat rustiger aan, maar wil je wel genieten 
van een gezellige winteravond? Kom gezellig met het 
hele gezin naar de Midgetgolfbaan op het attractiepark 
en laat zien wie de beste is in Moonlight Midgetgolf.

BOS-SPEURTOCHT
Ben jij een echte speurneus? Doe dan mee met onze  
speurtocht en ga op ontdekkingstocht door het mooie 
Duinrell-bos. Je krijgt van ons een lijst met allemaal ver-
schillende dingen uit de natuur. Lukt het jou om zoveel 
mogelijk te verzamelen? Tip: neem een tasje mee, zodat 
je jouw verzameling makkelijk kunt meenemen.

PS4 BATTLE: FIFA 20
Ben jij een echte gamer? Dan is deze battle echt iets  
voor jou. Speel zo goed als je kan om je tegenstanders 
te verslaan.

INDOOR GAMES
Heb je zin om te kleuren of te knutselen? Spring graag 
op het springkussen, houd je van een potje FIFA of speel 
je liever een spelletje zoals oudhollands sjoelen? Nou, je 
hoeft helemaal niet te kiezen! Bij de Indoor Games kan 
het allemaal! Voor iedereen tot en met 12 jaar is er altijd 
wel iets leuks te doen!

DUINRELL ARCADE 
Hou jij wel van een spelletje? Kom dan gezellig spelen  
in onze Duinrell Arcade op het attractiepark (naast het 
Kikkerrad). Gooi zoveel mogelijk basketballen door de 
ring, grijp een gave knuffel of doe een partijtje air hockey.

DUINRELL IN THE DARK
Op zaterdagavond worden onze meest populaire 
attracties spectaculair verlicht en kun jij tussen 17.00 
en 21.00 genieten van bijzondere ritjes in het  
donker. De attracties zijn wisselend van elkaar open.

Veel plezier!

Omschrijving van onze activiteiten 


