
 
     

 

 
 

 
 

 

 
 

                      
 

 
 

 
 

Fotomoment 
vlinder  

Panorama 

Insectmuseum 

Vlindertuin 

Kaperka Café 



4-6 jaar (duur, 2,5 uur. 1 tot 10 kinderen)        (1 tot 10 kinderen) 
Pakket 1 (goedkoop): $ 180 ($10 p/volw)        Pakket 2 (duurder): $200 ($10 p/volw) 

-   vlinders en rupsen kijken     -   schminken 

-   schildpadden en slangen kijken    -   vlinders en rupsen kijken 

-   insectenmuseum en panorama bekijken  -   insectenmuseum en panorama bekijken 

-   vlindermasker versieren/kleuren    -   schildpadden  en slangen kijken 

-   spelletjes        -   vlinders vouwen en kleuren 

-   drinken & snack       -   spelletjes 

-   taart         -   drinken & snack 

-   cadeautje voor jarige job     -   speciale taart 

          -   cadeautje voor jarige job 
 

7-9 jaar (duur, 3 uur. 1 tot 10 kinderen)        (1 tot 10 kinderen) 
Pakket 3 (goedkoop): $210 ($10 p/volw)       Pakket 4 (duurder): $230  ($10 p/volw) 

-   vlinders en rupsen kijken     -   schminken 

-   schildpadden en slangen kijken    -   vlinders en rupsen kijken 

-   insectenmuseum en panorama bekijken  -   schildpadden en slangen kijken 

-   vlinderspiegelbeeld maken     -   insectenmuseum en panorama bekijken 

-   spelletjes        -   vlinderkaart maken 

-   drinken en snack       -   spelletjes 

-   taart         -   drinken & snack 

-   cadeautje voor jarige job     -   speciale taart 

          -   cadeautje voor jarige job 
 

10-11 jaar (duur, 3,5 uur. 1 tot 10 kinderen)       (1 tot 10 kinderen) 
Pakket 5 (goedkoop): $240 ($10 p/volw)         Pakket 6 (duurder):$260 ($10 p/volw) 

-   vlinders en rupsen kijken     -   schminken 

-   schildpadden en slangen kijken    -   vlinders en rupsen kijken 

-   insectenmuseum en panorama bekijken  -   schildpadden en slangen kijken 

-   vlindermobiel maken      -   insectenmuseum en panorama bekijken 

-   spelletjes        -   vlieger maken 

-   drinken & snack       -   spelletjes  

-   taart         -   drinken & snack 

-   cadeautje voor jarige job                   -   speciale taart     

                                                                                -   Cadeautje voor jarige job 

Wil jij voor een dag het 

prinsesje van de vlinders zijn?  

 

Vlinders in de lucht, vlinders 

op je hoofd of vlinders op je 

taart. Beleef het allemaal en 

vier je verjaardag bij 

Neotropical Butterfly Park. 

 

 

 

 

 

 
Versje... 

Vlindertje, waar kom jij vandaan 

Jij hebt zo’n aardig jasje aan! 

Eerst was ik een rupsje op een 

blad, toen ging ik slapen en droom-

de maar wat. 

Ik spon en ik spon en werd een co-

con en daarna een vlinder die vlie-

gen kon. 


