
Vis-, speel- en 
zwemarrangement

Voor de kinderen hebben we een speciaal arrangement. 
Allereerst kunnen de kleintjes een uur vissen in onze 

vijver.(onder begeleiding van de ouders) Na het vissen kunnen 
ze gaan zwemmen of spelen in onze nieuwe speeltuin!

NNa het spelen krijgen ze patat + snack en frisdrank. Na afloop 
ook nog een ijsje!

Prijs € 9,50 per persoon (Exclusief eventuele schade aan 
hengels)

Spelshows
Levend Ganzenbord
Tijd-is-geld-show
CCasino Avond
Maffia tocht
Kopspijkers 

De-prijs-je-rijk-show

Al deze shows worden door begeleiding geregeld en duren 
ongeveer 2 uur. Prijzen vanaf € 100,-

DDeze shows zijn alleen te boeken met drank en buffet/ 
barbecue afname.

Laserschieten
Laserschieten op groot scherm! Of het nu op eenden of 

kleiduiven is, alles is mogelijk.
Prijs € 125,- (Per uur extra € 25,-)

Klootschieten
Ontvangst met koffie en krentenwegge.

Na de koffie vertrekt u om het rondje van ongeveer 1,5 uur vol te 
maken. Het team dat in de de minste worpen de gehele ronde 

aflegt, is de winnaar! Prijs € 5,- per persoon.

Fietstrein
OOntvangst koffie met krentenwegge.

Vervolgens staat er u een stevige traptocht voor de boeg. U kunt 
een tocht van 4 uur maken met pitsstops onderweg. Geschikt 
voor groepen t/m 36 personen. Prijs € 12,- per persoon

6 Kastelenfietstocht
Ontvangst koffie met krentenwegge.

NNa de koffie kunt u beginnen aan de fietstocht van 26 km. 
Hierbij fietst u langs alle kastelen en de mooiste plekjes van 
Diepenheim! Prijs € 4,75 per persoon (inclusief de route)

Huifkartocht
Koffie met krentenwegge bij ontvangst.

Hierna vertrekt u met de huifkar om de mooie locaties in en om 
Diepenheim te bezoeken. U bent ongeveer een uur onderweg.
De huifkar is minimaal vanaf 8 personen te boeken 

en maximaal 35 personen. Grotere groepen op aanvraag.
PPrijs € 13,- per persoon

Buggytocht
 Ontvangst koffie met krentenwegge.

Na de koffie vertrekt u onder begeleiding voor een 2 uur 
durende buggytocht over verharde en onverharde wegen!
Het is ook mogelijk tussentijds te wisselen van bestuurder. 

Per tocht kunnen er maximaal 9 personen mee. Grotere groepen 
mmogelijk in overleg. Prijs € 53,50 per persoon

Solextocht
Ontvangst met koffie en krentenwegge.

Na de koffie vertrekt u voor een solextocht van ongeveer 3 uur. 
Meerdere routes zijn mogelijk. Onderweg kunt u natuurlijk nog 

een consumptie nuttigen bij een van de pitsstops!!
Prijs € 33,50 per persoon


