
kids activiteiten

Kinderen voelen zich nergens zó thuis als op het strand. 
Daarom is er geen betere plek voor een kinderfeestje te 
verzinnen dan bij strandtent Solbeach in Scheveningen.

Lang stilzitten is niets voor kinderen. Geef je kinderfeestje 
daarom een actief karakter. Met spannende en sportieve 

activiteiten op het strand zoals bodyboarden of vliegeren. 



Welkomstdrankje
Om de dag goed t                  e beginnen kunnen we de kids ontvangen met een 
welkomstdrankje.
Een vers fruitcocktail 5,50

Kids step (vanaf 4 jaar)

Kosten per step 3,50
Duur 1 tot 1,5 uur
(voor € 19,50 mag de jarige en/of de andere kids de step meenemen)

Beachcamp (vanaf 4 jaar)

Kosten per kind 4,50 
Duur: 1 uur

Beachsoccer (vanaf 4 jaar)

Beachvolleybal (vanaf 8 jaar)

Vrijblijvend of in wedstrijdverband lekker sporten. Kosten per veld 45

Leuk spelletje op het strand: 
touwtrekken, funtube, zaklopen en beachsoccer 

Kosten per veld 9,50

Met de step "cruisen" over de nieuwe boulevard. Langs het vissersvrouwtje 
en de vuurtoren



Kids Yoga 
(vanaf 4 jaar)

In samenwerking met Bianhua yoga bieden wij yoga voor de kids aan!
Tijdens deze klassen is er een verscheidenheid aan activiteiten, van 
lichamelijke oefeningen, ademhalingsoefeningen, partner-oefeningen, tot 
meditatie, diepe ontspanning en bewegingsspelletjes. Alles is inbegrepen! 
Onze lessen zijn speciaal voor kinderen ontworpen (eenvoudig, educatief en 
speels).

De kosten per kind 9,50
Duur: 1 uur
minimale kosten 76

Glowgolf en Spiegeldoolhof 
(vanaf 4 jaar)

Gelegen in de Palace van Scheveningen, zijn er 18 holes Blacklight midgetgolf. 
Op een leuke manier het oer-Hollandse  spelletje midgetgolf. Midgetgolf is 
nog nooit zo spectaculair geweest! Naast het glowgolfen gaan jullie ook door 
een spiegeldoolhof!
Verdwalen tussen honderden spiegels, niets is wat het lijkt... Waar is de 
uitgang? Een zeer hilrische en spannende tocht waarbij jezelf regelmatig op 
wel 8 plaatsen tegelijkertijd in de spiegels ziet... Enorm verwarrend maar 
geweldig om mee te maken!

De kosten per kind 9,25 
Duur: 1 tot 1,5 uur

Vliegers maken (vanaf 5 jaar)

Je eigen vlieger maken en daarna natuurlijk uitproberen! 
Ook ideaal als slecht weer scenario.

Kosten per vlieger/kind 9,50 
Duur: geen tijd aan verbonden



Bodyboarden (diploma A en B)

Net zo leuk als golfsurfen, maar veel eenvoudiger te leren. 
Zelfs met kleine golven vermaken de kinderen zich uitstekend.

Kosten per kind: 10
Duur: 1 uur
Instructeur: 75

Cook it yourself BBQ 

Zelf lekker kokkerellen met je eigen BBQ'tje op tafel 
Hamburger en gemarineerd kipsaté, frietjes en appelmoes (incl. gratis 
kinderijsje)

Een soort "kookworkshop" voor kinderen. Vanzelfsprekend onder begeleiding 
van 1 of meerdere volwassenen.

Lunch
De kinderen maken zelf een keuze van de menukaart.
Pancakes, broodjes of kindermenu's.
Verschillende prijzen

Chocofondue (enkel in combi met de kids BBQ) 
De blikjes worden verwarmd op de BBQ en vervolgens kunnen de kinderen 
heerlijk de marshmallow's en fruit in de gesmolten chocola dippen
1 fondue is geschikt voor 6-8 kinderen



Kannetjes
Met diverse smaken siroop (onbeperkt)

kosten per kind 2,50

Slecht weer
In geval van slecht weer zijn er een aantal back-ups. Sea Life, een leuk en 
leerzaam uitje over de dieren in de Noordzee (op 150 meter lopen).  Bowlen in 
de Palace van Scheveningen (op 500 meter lopen) en binnenkort ook 
Legoland Scheveninge, de ultieme binnen speelplek met LEGO (op 150 meter 
lopen)
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