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365 dagen per Jaar op€nl

€ 7,95

€ 3,95
(incl. gntis kop koffiefthoe/cappuccino

Tegen € 5,00 borg gratis gebruik van western golf,
glow in thè dark golf, air hockey en vele andere
spelen.

Peuterochtend
Kinderen Um 4 Jaar op maandag Vm vrijdagochtend
van 9.00 -'12.30 uuf
Kinderen Um 4 jaar
€ 4,95
gratis
Volwassenen
Oudere kinderen zÍn dan naluurlijk ook welkom.

'

Tijdens schoolvakanties en feéstdagen vervalt het
peutertarief, er zijn dan geen peuterochtenden.

Maandag Um vrijdag open van 9.00 - 18.00 uur.
ZateÍdag, zondag, feestdagen en schoqlvakanties regio
Noord zijn wj open van 10.00 tot 18.30 uur..
" Aangepaste

openingstiden op Koning,dag,

1e en 2a Kerstdag, Aud- en*Nieuwiaarsdag.

Kinderén mogen alleen spelen onder toezicht van een
ouder of 18 * 0"n",",0"r.

Eenheerlrrl( dagie uit

**,
Het is bij Cowboy & lndianen Speelreservaat niet toegestaan eigen meegebracht eten en drinken mee te ne-

a

voor iong en aud!

men.
Het speelparadÍs heeít een uitgebreide horeca met
voldoende keuze voor iedereen.

lndoot speelparadïs
Eulten Epeeltuln
Nnderboerdesli
Voelbalkool
ín the darkmldgetgoll
Ittartem mldgetgolt

Abonnemènten
- Peuterpas (voor kinderen van

t

1 Um 4

- Jaarabonnement,
- Jaarabonnement,

Minder validen toilet en baby-room aanwezig.

jaarl

maar
kind vanaf
volwassene vanat

heel iaar spelen voor

C.42,50-'
€ 84,00

€21,00

** Peuterpas is niet geldig tijdens school-vakanties Noord

Prijswdzigingen voorbehouden
Gratis parkeren

en feestdagen, er zijn dan geen peut6rochtenden.

Arrangementen
Kinderfeestjes all-in, minimaal 6 pers.

vanaf

€10,50

€
10 peuters vanaÍ €

Schoolreisies all-in, minimaal 35 pers.vanaf

9,95

Peuteruitjes all-in, minimaal

5,50

Familie all-in:

- VolwaBsenen (vanaf 13 jaar)
Kinderen tlm 12 jaar

Moníerweg

€ 29,95

€ 16,05

Í.

"

2.

Coevorden

0524 5230o!t

kínderspielparadíes-coevaïden.de
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Ds 18 holes zijn allemaal uitgevoerd in het themà Wilde
Westen.
Psss ... je moet niét bang zijn in het donker!

I

ten van een hapje en een drankje.

lÀol,ls

Je kunt tegen € 5,00 borg gebruik maken van Glow in
the Dark midgetgolf en Western midgetgolf. Ook kan er
gebruik gemaakt worden van het poolbiljart, air hockey,
tafelvoetballen en vele andere spelen die ervoor zorgen
dat niemand zich hoëft te veÍvelen.

Bínnen speeltuin
ln het Speelreservaal kunnen kinderen van 0 Vm 12
jaar zich prima vermaken in de spectaculaire en
spannende speelkooien. Deze bestaan uit verschillende
speellagen. Trampolinës, touwbruggèn, glilbanen,
schietkanonnen, springkussens, ballenbaden, fietsen en
nog veel meer speelplezier.
Ook kun je een leuk
potje voetballen in de
toffe voetbalkooi en
klimmen op de
spannende klimwand
(boulderwand).

Buitenspeeltuin
Het Speelreservaat heeft een
superleuke buitenspeeltuin
met speel en klauter toestellen, schommels, een enorme
tipi, glijbanen en nog veel
meer buitenplezier.

De.iarige kan zich lekker uitleven met alle
vriendjes en vriendinnetjes.
We maken van ieder
feestje een superfeest.
De jarige mag een kadootje kiezen uit de grote
schatkist en een ritje maken op ons paard.
Er is keuze uit verschillende arrangementen en
verjaardagstaarten. Wat je ook kiest, een gíoot fe,
wordt het zekerl

Rinderboederii
Varkens, konijnen, geiten,

schapen, kippen,duiven

en soms zelfs een ooievaarskoppel. Je vindt ze
allemaal in de kinderboerderij.

Pe-uterpret
Voor de kléine kinderen (0 t/m 4 jaar) is een speelruimte
ingeÍicht met diverse spèeltoestellen zoals loopauto's,
een springkussen, ballenbak, fietsjes, stepjes, klim en
kruiptoestellén, een blokkenhoek èn nog veel meer.
Rondom déze speeiruimte is een zitgedeelte zodatje
altijd goed zicht hebt op de kinderen.

Schóiolreisi.e
Het leukste dagje uit voor kinderen en leerkrachk,
Cowboy & lndianen Speelreservaat is uitermate ti
schikl yóor groèpsbezoek. Scholen, kinderdagver
ven en buitenschoolse opvang welen ons te vind{
We hànteren zowel voor kinderen als volwassenc
all-in taÍieven, dus geen verrassingen achteraf.
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Reul«en
Onze menukaart biedt èen grole variéteit kèuzes aan,
Van een appeltaart tot een ovenvers belegd bÍoodje en
van een bord frites tot spareribs. Keuze genoeg voor

Monierweg 2 - Coevorden

r. 0524 52gOO3

