Activiteitenprogramma
28 augustus t/m 4 oktober 2020
DAG

TIJD

ACTIVITEIT

LEEFTIJD

LOCATIE

VRIJDAG

15.00 - 18.00

Meet & Greet: welkom op Duinrell
met Rick de Kikker

Iedereen

Duinrell-receptie

18.15 - 18.30

Rondrit met Rick de Kikker

Iedereen

Vakantiepark

19.00 - 19.30

Mini-Disco

4 - 12 jaar

Duinrell Plaza - Terras

20.00 - 23.00

Karaoke

Iedereen

Duinrell Plaza - Pub

20.00 - 21.00

Rodel Battle

Vanaf 140 cm

Rodelbaan

16.00 - 17.00

Rick’s Kids Club: Lampion knutselen €

4 - 12 jaar

Duinrell Plaza - Rick’s Kids Club

16.00 - 17.00

Levend Stratego

8 - 14 jaar

Sportveld naast Rodelbaan

18.15 - 18.30

Rondrit met Rick de Kikker

Iedereen

Vakantiepark

19.15 - 21.00

Familiebingo €

Iedereen

Duinrell Plaza - Van Pallandt Zaal

21.15 - 22.00

Lampionnenoptocht €

Iedereen

Duinrell Plaza - Terras

16.00 - 17.00

Voetbaltoernooi

6 - 16 jaar

Sportveld naast Rodelbaan

16.00 - 17.00

Playstation Battle

8 - 12 jaar

Duinrell Plaza - Lighthouse Lounge

18.15 - 18.30

Rondrit met Rick de Kikker

Iedereen

Vakantiepark

19.00 - 19.30

Mini-Disco

4 - 12 jaar

Duinrell Plaza - Terras

20.00 - 22.00

Indoor Games

Tot 17 jaar

Duinrell Plaza - Lighthouse Lounge

ZATERDAG

ZONDAG

Omschrijving van onze activiteiten
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.
RONDRIT MET RICK DE KIKKER
Rick de Kikker rijdt een ronde over het vakantiepark.
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.
KARAOKE
Zoek je favoriete nummer uit en laat het aan iedereen
horen! Weet je de tekst niet meer? Geen probleem, je
kan gewoon meelezen op het grote scherm.
RODEL BATTLE
Exclusief voor onze verblijfsgasten openen wij de Rodelbaan. Ben je minimaal 140 cm lang? Dan krijg je op
vertoon van je Duinrell-ID toegang tot de Rodelbaan.
Houd er rekening mee dat de activiteit niet doorgaat bij
regen/neerslag. De veiligheidsregels van de Rodelbaan
zijn van toepassing.
RICK’S KIDS CLUB: LAMPION KNUTSELEN €
Kom je eigen lampion knutselen in Rick’s Kids Club.
Neem ‘m ’s avonds mee naar de lampionnenoptocht en
geniet van alle mooie lichtjes.

LAMPIONNENOPTOCHT €
Loop mee met de lampionnenoptocht door Duinrell.
Eerst versieren we in Rick’s Kids Club jouw lampion zo
mooi mogelijk en als de avond valt maken we een gezellige tocht. Geniet samen met papa en mama van alle
mooie lichtjes. En wanneer de weersomstandigheden
het toelaten, maken we in het donker ook nog een
rondje in een attractie; spannend!
INDOOR GAMES
Er is een tafeltennistafel, voetbaltafel, Wii, verschillende bordspelletjes, een sjoelbak en nog veel meer. Kom
dus gezellig langs bij de Indoor Games!
VOETBALTOERNOOI
Bij voetbal hoeven we niet uit te leggen hoe het werkt,
de bal moet gewoon zo snel mogelijk in het doel. Speel
samen met je teamgenoten en zorg dat jouw team wint!
PLAYSTATION 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.

€
Deelname Familiebingo:
Superbingo ronde:
Bingostempel:
Duinrell-pen:

e 10,e 5,e 2,50
e 1,-

Lampion knutselen:
Lichtstaaf (te koop tijdens de lampionnenoptocht):

e 5,e 2,-

LEVEND STRATEGO
Maak met je team een eigen vlag en verstop deze op
een goede plek. Het andere team wil jullie vlag maar al
te graag hebben. Pas dus op!
FAMILIEBINGO €
Een gezellige avond voor de hele familie. Natuurlijk
zijn er prachtige prijzen te winnen voor jong en oud.
De prijs mag je zelf uitzoeken van de prijzentafel.

Veel plezier!

