Openingstijden
November t/m februari

Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Maart t/m oktober en alle vakanties
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

2e Paasdag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag
en 2e kerstdag
10.00 tot 17.00 uur

Gesloten 1e Paasdag, 1e Pinksterdag,
1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag

2 E KERSTDAG

Acties en activiteiten
Meer informatie op
onze website.

Kinderboerderij
Dondertman

Kinderboerderij Dondertman ligt vlak bij Nationaal
Park de Sallandse Heuvelrug en biedt dagrecreatie
voor jong en oud. Een uitstekende locatie
voor een kinderverjaardag, schoolreisje,
workshop, vergadering of enkel een kop koffie
op het gezellige terras.

KNUFFELHUIS

Voor groepen een ideale plek om een
bezoek te combineren met een
passende maaltijd of leuke activiteit,
zoals klootschieten of in de zomer een
dwaaltocht door het maïsdoolhof.

PROAT ZOLDER

✂
Tegoedbon
Bij inlevering van deze bon

2e koffie/thee 50% korting
Max. 1 tegoedbon per bezoeker, geldig tot 1 april 2021

Dagelijks gesloten
tussen 12.00
en 14.00 uur.

Meester Bosweg 5
7451 KC Holten
T 0548 36 11 69

Vergader- en
cursusruimte te huur.
Meer informatie op
onze website.

info@kb-dondertman.nl
www.kb-dondertman.nl

DAGRECREATIE
VOOR JONG EN OUD!

Kinderfeestjes | Schoolreisjes | Vergaderen
Cursussen | Workshops | Lunch | Buffet | Barbecue
Speeltuin | Skelterbaan | Speelkelder | Huifkarritten
Pony- en ezelritten | Dondertman Express

Overige prijsafspraken in overleg.
April 2020 - 2021. Wijzigingen voorbehouden.
Kinderfeestjes en schoolreisjes op reservering.

www.kb-dondertman.nl

Kinderfeestjes

Tarieven
Individueel bezoek
Kinderen tot 2 jr.
Groepen (v.a. 15 pers.)

4.00
gratis
3.50

Donateurspas (geldig tot 1 april 2021)

40.00

Donateurspas (jrl. incasso, info bij kassa)

32.50

Pony- of ezelrit (nov t/m feb: wo en za v.a. 14.30 uur) 1.00
Dondertman Express

1.00

(mrt t/m okt: vr en zo v.a. 14.00 uur)

Huifkar (mrt t/m okt wo en za v.a.14.30 uur)

DONATEURSPAS

2.00

Op vertoon van de donateurspas kunnen max.
5 personen per bezoek gratis mee. Telt uw
gezin meer leden? Dan kan voor € 6 p.p. een
aanvullende pas worden aangeschaft. Eventuele
overigen betalen dan de normale entreeprijs.

Arrangement Pipo

7.50

Entree, 1x ranja, poffertjes en ijs

Arrangement Boshuus

7.50

Entree, 1x ranja, kinderpatat met mayo en ijs

Arrangement Dondertman

8.50

Entree, 1x ranja, kinderpatat met mayo,
3 minisnacks en ijs

Arrangement Holterberg

12.25

In samenwerking met Natuurdiorama Holterberg.
Speurtocht museum en arrangement Boshuus of Pipo.
Reserveren en betalen bij Natuurdiorama,
T 0548 - 361979. Voucher meenemen.

VERRASSING
VOOR DE JARIGE

Op vertoon van de donateurspas van ouders/
begeleiders van de jarige(n) geldt een
korting van € 6 (per pas).

SCHOOLREISJES

Prijs is gebaseerd op de arrangementen
kinderfeestjes. Max. 5 begeleiders per school
krijgen dit arrangement kosteloos aangeboden
(min. 15 leerlingen). Gebruik van donateurspasjes
is niet toegestaan. Naast het arrangement kan
in overleg de Dondertman Express of de huifkar
geboekt worden. Overige prijsafspraken in overleg.

Volg ons op

