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Beste vakantiegast,

Wij heten u van harte welkom op Résidence Valkenburg. 
We hebben voor de herfstvakantie een leuk en onderhoudend programma voor u 
samengesteld.
In deze brochure vindt u alle activiteiten die deze herfst worden georganiseerd.

Dit jaar worden er ook activiteiten buiten het vakantiepark georganiseerd, zoals 
mountainbiken in een grot en een avond wandeling. Op het park worden vele 
activiteiten georganiseerd die u en uw kinderen gevarieerd entertainment garanderen.

Deze brochure geeft u informatie over zowel de activiteiten die op het park als buiten 
het park worden georganiseerd. Een breed en gevarieerd programma voor jong en 
oud, informatief en avontuurlijk.

U vindt het entertainmentprogramma bij de receptie, de kidsclub en de bar. 

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven voor een activitieit? Kom dan naar de receptie 
waar wij uw vragen graag beantwoorden en uw inschrijving verzorgen. 

Wij wensen u een onvergetelijk verblijf toe!

Met gastvrije groet,

Team Résidence Valkenburg

Inschrijven voor activiteiten bij de receptie
 
Voor verschilende activiteiten moet u zich inschrijven. Het is van belang dat u zich 
tijdig inschrijft. Sommige activiteiten kunnen namelijk een maximaal aantal 
deelnemers hebben. Vanaf de volgende pagina vindt u alle informatie over de 
verschillende activiteiten. 

Als u zich inschrijft voor een betaalde activiteit, betaalt u op het moment van
inschrijven. U kunt zowel contant als met pin betalen. Onze voorkeur gaat uit naar 
een pin betaling. 
U kan zich uiterlijk één dag van te voren inschrijven voor de activiteit.

Annuleren is mogelijk bij de receptie en onder bepaalde voorwaarden.
Houdt u rekening dat u zich kan uitschrijven tot maximaal 24 uur voor de 
start van de activiteit.

Inschrijven

Waar?
Receptie

Wanneer?
Elke dag

Openingstijden?
Ma t/m Vr:  09:00 t/m 17:30 uur
Za & Zo: 09:00 t/m 17:30 uur

Bij inschrijvingen voor activiteiten die buiten het park worden georganiseerd, 
kunnen wij deelnemers om de volgende informatie vragen:

● Lengte (indien van toepassing)
● Gewicht (indien van toepassing)
● Geboortedatum
● Telefoonnummer



Entertainment programma

De activiteiten met een * zijn de activiteiten waarvoor je moet betalen. De activiteiten
die onderstreept zijn, zijn de activiteiten waarvoor je je moet inschrijven. U kunt zich 

inschrijven bij de receptie voor de verschillende activiteiten.

 Zaterdag 17-10    Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub
 13:00 Op de foto met Toppe Bob t/m 17 jaar    Terras
 14:30 Speurtocht    t/m 17 jaar    Kidsclub
 16:00 Ren je rot    t/m 17 jaar    Speelveld
 20:00 Levend Stratego   10 t/m 17 jaar   Kidsclub

 Zondag 18-10    Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub
 13:00 Tafeltennis    t/m 17 jaar    Kidsclub
 14:30 Levend Ganzenbord  t/m 17 jaar    Kidsclub
 16:00 Jeu de Boules   t/m 17 jaar    Speelveld
 20:00 Speurtocht    t/m 17 jaar    Kidsclub 

 Maandag     Leeftijd:    Locatie:
 Entertainment Vrij

 Dinsdag 20-10    Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub 
 13:00 Fototocht    t/m 17 jaar    Kidsclub
 14:30 Mini Games   t/m 17 jaar    Speelveld
 16:00 Voetbal    t/m 17 jaar    Sportveld
 20:00 Speurtocht    t/m 17 jaar    Kidsclub
 
 Woensdag 21-10   Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub
 13:00 Ren je rot    t/m 17 jaar    Speelveld
 14:30 Spelletjes middag  t/m 17 jaar    Kidsclub
 16:00 Tafeltennis    t/m 17 jaar    Kidsclub

        
 Donderdag 22-10   Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub 
 12:30 Op de foto met Toppe Bob t/m 17 jaar    Terras
 13:30 Levend Kwartet   t/m 17 jaar    Speelveld
 15:00 Kinder Bingo*   t/m 17 jaar    Kidsclub
 

 Vrijdag 23-10    Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub
 13:00 Speurtocht    t/m 17 jaar    Kidsclub
 15:00 Toppe Bob bij check in  t/m 17 jaar    Receptie
 16:30 Jeu de Boules   t/m 17 jaar    Speelveld

 Zaterdag 24-10    Leeftijd:    Locatie:
 10:00 Kidsclub    4 t/m 10 jaar   Kidsclub
 13:00 Flessenvoetbal   t/m 17 jaar    Speelveld
 14:30 Tienbal    t/m 17 jaar    Speelveld
 16:00 Voetbal    t/m 17 jaar    Sportveld
 20:00 Avond spel: Levend Cluedo 10 tot 17 jaar   Kidsclub


