Animatieprogramma

10:15 uur

KIDSCLUB: Unicornhanger
Plaats: Recreatieruimte
Droom je altijd al van een
sprookjesachtige kamer? Met deze
unicornhanger is jouw kamer
compleet!

13:00 uur

Unicorn Avonturen Zoektocht
Plaats: Sportveld
Ga met je team op een
avontuurlijke zoektocht naar de
unicorns en behaal de meeste
punten! Vanaf 6 jaar.

30 juli tot en met 05 augustus
ZATERDAG 30 JULI
9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Vrolijke Regenboog
Plaats: Recreatieruimte
Van deze kleurrijke regenboog
wordt je altijd vrolijk!

15:30 uur

Expeditie Robinson
Plaats: Sportveld
Ben jij stressbestendig en heb je
altijd al eens mee willen doen met
Expeditie Robinson? Doe mee en
strijd voor de overwinning tijdens
de proeven! Vanaf 10 jaar.

Bootcamp
Plaats: Sportveld
Een fitnesstraining in de open
lucht, lekker gezond en sportief!

19:00 uur

Theatershow
Plaats: Recreatieruimte
Kom de leuke avonturen bekijken
in de theatershow!

20:00 uur

Filmavond tot 12 jaar
Plaats: Recreatieruimte
Kom gezellig naar de
recreatieruimte om een film te
kijken. Neem zelf wat lekkers mee!

21:30 uur

Filmavond vanaf 12 jaar
Plaats: Recreatieruimte
Kom gezellig een film kijken.
Neem zelf wat lekkers mee!

13:00 uur

15:00 uur

Sterkste kind van de camping
Plaats: Sportveld
Wie is het sterkst van de hele
camping? Kom mee doen met
verschillende testen en spellen om
te zien wie de meeste kracht
heeft!

19:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons mee?

20:00 uur

Levend Cluedo
Plaats: Sportveld
Er is een vreemde moord
gepleegd op de camping, help jij
ons deze moord op te lossen? We
kunnen alle hulp gebruiken!

MAANDAG 01 AUGUSTUS
9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Vrolijke Vliegtuigjes
Plaats: Recreatieruimte
Vliegtuigen saai?! Deze kleurrijke
vliegensvlugge vrolijke vliegtuigjes
absoluut niet!

15:00 uur

Waterkickbal
Plaats: Sportveld
Waterkickball is de ultieme
combinatie van voetbal, slagbal en
waterspellen! Kom je ook
meedoen?

16:00 uur

Ren-Je-Rot-Quiz
Plaats: Sportveld
Ren zo snel als je kunt naar het
goede antwoord tijdens deze
gezellige quiz!

ZONDAG 31 JULI
9:00 uur

9:45 uur

Haarveren zetten
Laat ook een vrolijke veer in je
haar zetten! Met goed weer kan je
dit laten zetten voor op het park,
bij de receptie. Met slecht weer
binnen in de brasserie (tegen
betaling)
Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

Vakantiepark De Luttenberg

19:00 uur

20:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons mee?
Marvel-Superhelden-Speurtocht
Plaats: Sportveld
Spider-Man, Thorn, Superwoman
en Black Panther zijn een paar van
de vele superhelden, die je tijdens
deze speurtocht tegenkomt. Zorg
dat je de juiste route loopt en
beantwoord onderweg vragen
over deze superhelden.

WOENSDAG 03 AUGUSTUS
9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Circus
Plaats: Recreatieruimte
Maak je eigen circus met olifanten,
leeuwen, clowns en acrobaten!

11:30 uur

WIN ACTIE: CIRCUS KAARTEN
Plaats: Recreatieruimte
Vanavond is er een circus bij ons
op het park. Wil je daar nou ook
heen? Dat kan! doe mee met de
win actie en wie weet ga jij naar
huis met gratis kaarten!!

13:00 uur

De Circusschool
Plaats: Recreatieruimte
Hooggeëerd publiek, komt dat
zien! Vandaag leer je een echte
circusartiest te worden! Heb jij het
in je om als een echte circusartiest
in de piste te staan?! Kom gezellig
meedoen en ga er met een echt
circusdiploma vandoor! Vanaf 3
jaar.

15:00 uur

Circus-Parade
Plaats: Sportveld
Hooggeëerd publiek, komt dat
zien! We lopen vandaag een
vrolijke Circus-Parade over het
park met onze kleine en grote
circusartiesten! Iedereen
verzamelen, want we gaan
beginnen!

18:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

19:00 uur

Circus Fantasia
Plaats: Sportveld
Tijd voorstelling: 19.00 -21.00 uur
incl. pauze
Kassa geopend van 12.00 tot
13.00 uur, en één uur voor
aanvang!

DINSDAG 02 AUGUSTUS
9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Rupsje Nooitgenoeg
Plaats: Recreatieruimte
Deze rups krijgt er nooit genoeg
van... Maar waarvan?

13:00 uur

Insecten tocht
Plaats: Sportveld
Ben jij een echte speurneus en
heb je oog voor kleine dingen?
Doe dan mee met deze insecten
tocht!

15:00 uur

19:00 uur

Voetbal, Voetbal en nog eens
Voetbal!
Plaats: Sportveld
Als je dacht, dat er maar één soort
voetbal bestond, dan heb je het
mooi mis. Vandaag presenteren
we maar liefst 4 nieuwe
voetbalspellen!
Unieke bos wandeling met de
boswachter
Plaats: Receptie
De lokale boswachter neemt jullie
mee om een unieke boswandeling
met jullie te maken aan het
naastgelegen bos!
Wil jij mee? schrijf je dan nu in. 3,per persoon.
Dichte schoenen aan!

19:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons mee?

20:00 uur

Kampvuur
Plaats: Sportveld
We gaan gezellig marshmallows
roosteren bij het kampvuur!

Vakantiepark De Luttenberg

Tickets kinderen en volwassenen
tribune: € 12,50 en loge € 15,00
Kinderen t/m 1 jaar gratis
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DONDERDAG 04 AUGUSTUS

Bekijk programma online:

9:45 uur

Let's dance
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig met ons mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Diep in de zee
Plaats: Recreatieruimte
Diep in de zee vind je de mooiste
vissen, deze onderwaterwereld
gaan wij vandaag namaken.

11:00 uur

Water Run
Plaats: Sportveld
Glijd met een band vliegensvlug
van de tobbedansbaan om
vervolgens te landen in een groot
zwembad, schuif op je buik over
de 14 meter lange buikschuifbaan
en race over de stormbanen! Kom
dit megagrote en geweldige
parcours afleggen. Alle attracties
mogen tijdens deze run met
(water)schoenen betreden
worden.

15:00 uur

Zinderende Zomer-Zoektocht
Plaats: Sportveld
Een zinderende zomer-zoektocht
waarbij de hoge temperaturen je
om je oren vliegen!

19:00 uur

Minidisco
Plaats: Recreatieruimte
Dans jij ook gezellig met ons mee?

20:00 uur

Zomer Zotheid Show
Plaats: Recreatieruimte
Dames en heren, jongens en
meiden, mogen wij jullie aandacht
voor de meest zomerse show van
dit seizoen? Sunny en Shine
nemen u mee in de wereld van
zon, zee en strand. Weer of geen
weer, deze show mag u niet
missen voor een optimaal
zomergevoel!

VRIJDAG 05 AUGUSTUS
Vrije dag animatieteam
Vandaag is het animatieteam vrij.
Maar morgen zijn zij weer fris en
fruitig van de partij! Bekijk vast
wat we morgen gaan doen!

Vakantiepark De Luttenberg

