
Op zoek naar een leuk schoolreisje?
Geen probleem. Kom naar Boerenhoeve Nieuwvliet.

Dolle pret verzekerd. Deelname van 8-13 jaar.

Indoor Hoogtepiste, Dodensprong, Touwenpiste , Tokkelbaan,
Boogschieten, Speleologie, Hindernisbaan.

Voor meer informatie over deze activiteiten zie onze website: www.boerenhoeve.com

Bij slecht weer hebben we een programma vol binnenactiviteiten

Altijd met professionele begeleiding volgens TÜV-veiligheidscertificaat.

Gratis parkeren voor auto’s of bussen. Ruime speelweide voor eigen activiteit beschikbaar.

Kantine, cafetaria, frituur en terras aanwezig. Meegebrachte picknick nuttigen is toegestaan.

Zeer goede sanitaire voorzieningen.

Voor groepen van 15 – 150 deelnemers. Leerkrachten en begeleiders gratis.

Ook leuk als actieve middag tijdens uw schoolkamp.

Vooraf reserveren verplicht.

Info en reservering: info@boerenhoeve.com of 0031.117.37.1427

WAAR?

Prijs 2011 :
  Middagprogramma  ( 4 uren activiteit ) : vanaf 15 deelnemers  €12,00 p.p.

Dagprogramma ( 6 uren activiteit ) : vanaf 10 deelnemers €16,00 p.
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Adventure Kids
Boerenhoeve  Nieuwvliet

Op zoek naar een leuk en sportief schoolreisje?
Geen probleem. Kom naar Boerenhoeve Nieuwvliet.
Dolle pret verzekerd. Deelname van 8-13 jaar.

Waar?

Klimpark, Tokkelbaan, Touwenpiste, Speleo, 
Shoot Out, Boogschieten, Mikadobox, 
Voetbalgolf, Boerengolf, Bouldermuur 
Bij slecht weer hebben we een programma vol binnenactiviteiten. 
Professionele begeleiding volgens TÜV-veiligheidscertificaat. 
Ook leuk als actieve middag tijdens schoolkamp.
Voor groepen tot 60 deelnemers.  
Voor meer informatie over deze activiteiten zie onze website:
www.boerenhoeve.com

Kantine, terras en cafetaria aanwezig.
• Gratis parkeren voor auto’s of bussen.
• Ruime speelweide voor eigen activiteiten 

beschikbaar.
• Meegebrachte picknick nuttigen is 

toegestaan.
• Zeer goede sanitaire voorzieningen.  

Vooraf reserveren verplicht.
Info en reservering: 
info@boerenhoeve.com of 0117-371427

€ 250.-  
Prijzen: 
Middagprogramma tot 15 deelnemers: 
Middagprogramma vanaf 16 deelnemers: € 16,50 p.p.

€ 300.-
€ 20.- p.p

Dagprogramma tot 15 deelnemers:  
Dagprogramma vanaf 16 deelnemers:   
Korting op groepskamperen
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Parapenten

NIEUWVLIET

Waar?

BreskensSt. Jansdijk

Sluis

Boerenhoeve
NIEUWVLIET

 Voor het perfecte schooluitstapje.   

  Professionele begeleiding.     

  Groepen tot 60 deelnemers. 

  Picknick toegestaan. Catering      

  evenwel mogelijk.

   Goede sanitaire voorzieningen.        

 Klimpark, Tokkelbaan en   

 Shoot Out vanaf 10 jaar.
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• Tel. 0117-371427 • info@boerenhoeve.com • www.boerenhoeve.com •

Zonneterras en Fietscafé met 
uitzicht op alle activiteiten
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