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Animatieprogramma

14:00 uur

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!

16:00 uur

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

20:30 uur

Paasvuur Luttenberg
Ook in het dorp Luttenberg wordt
1e Paasdag tradioneel het
paasvuur ontstoken.
Bezoekers verzamelen om 20.30
uur bij de kerk in het dorp. Hier
wordt het vuur van de paarskaars
opgehaald, waarna men
gezamenlijk naar het paasvuur
loopt. Om 21.00 uur wordt het
paasvuur ontstoken aan de
Vondervoortseweg.

16 tot en met 18 april
ZATERDAG 16 APRIL
10:15 uur

13:00 uur

KIDSCLUB: Paasdieren
Plaats: Recreatieruimte
Kom vandaag een kip en een
konijntje maken die je gezellig met
de Paasdagen kunt neerzetten.
Mega-Maffe Eier-Race
Plaats: Sportveld
Kom gezellig meedoen met de
mega-maffe eier-race! Wie lukt het
om het parcours af te leggen
zonder dat het ei valt?

15:00 uur

Paashazenjacht!
Plaats: Sportveld
Speurtalenten opgelet! Wie lukt
het om de meeste Paashazen te
vinden tijdens deze
Paashazenjacht?

19:00 uur

Paas Pyjama Disco
Plaats: Recreatieruimte
Lekker swingen. Kom ook!
Natuurlijk wel in je pyjama

20:00 uur

Kraak de Code
Plaats: Recreatieruimte
Gaat het jou en je team lukken om
de code te kraken door het
oplossen van verschillende
breinbrekers? Vanaf 8 jaar.

ZONDAG 17 APRIL
9:00 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)

10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Kuikentje komt uit ei
Plaats: Recreatieruimte
Dat is leuk, en komt een heel lief
klein kuikentje uit het ei!

13:00 uur

Paasspel-Uurtje
Plaats: Recreatieruimte
We gaan allemaal leuke
paasspelletjes doen!

MAANDAG 18 APRIL
10:00 uur

Ochtendbeat
Plaats: Recreatieruimte
Dans je gezellig mee?

10:15 uur

KIDSCLUB: Paashaas
Plaats: Recreatieruimte
De Paashaas mag natuurlijk niet
ontbreken deze dagen!

13:00 uur

De geheime Paasboodschap
Plaats: Recreatieruimte
De paashaas wijst je de weg in
deze spannende puzzelspeurtocht! Lukt het jou om de
geheime paasboodschap te
ontrafelen?

15:00 uur

Het grote Paas-pannatoernooi
Plaats: Sportveld

Vakantiepark De Luttenberg
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