
EXTRA’S:
• Kinderchampagne: € 10,00/fles
• Taart (10 stukken): € 30,00/taart

HAMBURGERMENU

1 hamburger
frietjes + sausje
1 frisdrankje naar keuze*

1 waterijsje
€ 14,90 p.p.

PASTAMENU

1 pastabeker
1 frisdrankje naar keuze*

1 waterijsje
€ 14,90 p.p.

* Keuze uit: Pepsi, Pepsi Max, Lipton Ice Tea, Mirinda, 7UP, 
Spa reine, Spa intense.

FEESTJESTERRAS

- 16 jaar

Tip van Pongo : Op zoek naar uitnodigingskaartjes voor je 
vrienden? Print ze af vanop de website of kom ze afhalen aan 
het onthaal van LAGO Lier De Waterperels.

DIVERSE ALL-IN FORMULES 

(prijs is inclusief toegang subtropisch 

zwemparadijs en feestmenu)

CHECK WWW.LAGOLIER.BE  
VOOR BESCHIKBAARHEDEN  

EN RESERVATIES.

LAGO Lier De Waterperels is  

‘the place to be’ voor al jouw 

(verjaardags)feestjes.

Combineer waterpret met kind-

vriendelijke formules om van jouw  

feest een onvergetelijke gebeurtenis  

te maken. Vanaf 10 personen is de  

11e persoon (of jarige) zelfs gratis. 

PANNENKOEKENMENU

2 pannenkoeken
1 frisdrankje naar keuze*

1 waterijsje
€ 12,90 p.p.

VERRASSINGSMENU

Keuze uit: frikandel of 5 chickenfingers of  
 5 fishfingers of 5 bitterballen
frietjes + sausje
1 frisdrankje naar keuze*

1 waterijsje
1 cadeautje

€ 14,90 p.p.



INFO EN VOORWAARDEN (VERJAARDAGS)FEESTJES
• De prijzen van de verjaardagsfeestjes zijn voor kinderen t.e.m. 15 jaar. Prijs van de 

formule is de prijs van het feestarrangement, inclusief toegang tot het subtropisch 
zwemparadijs.

• Vanaf 10 personen is de jarige gratis (10+1). Vanaf 20 personen zijn zelfs  
2 personen gratis (20 + 2).

• Reserveren kan tot 7 dagen vóór datum van het feestje en wordt definitief 
beschouwd na een schriftelijke bevestiging. Betaling graag op de dag zelf aan 
het onthaal.* 

• Minimaal 1 begeleider per 5 kinderen onder de 8 jaar en 1 begeleider  
per 10 kinderen boven de 8 jaar.

• Formules worden gekozen voor het voltallige gezelschap. Keuzes binnen 
verrassingsmenu (chickenfingers of fishfingers of bitterballen of frikandel) 
kunnen op de dag zelf gekozen worden. 

• Aanpassingen worden aanvaard tot 3 dagen vóór aanvang van het feestje. 

• Wijzigingen van maximaal 2 personen worden de dag zelf nog aanvaard (andere 
wijzigingen blijven of worden gefactureerd). 

• Er worden geen alcoholische dranken geserveerd tijdens onze kinderfeestjes.

• Eigen voeding of drank meebrengen is niet toegestaan.

• Foto’s nemen in het zwemparadijs kan enkel mits toestemming van het 
management. Van de feesttafel kunnen steeds foto’s genomen worden.

• Het feestjesterras is enkel toegankelijk in zwemkledij.

• Uitnodigingskaartjes kunnen gedownload worden op de website.

• Begeleiders van het feestje hebben eveneens een toegangsticket nodig voor het 
zwemparadijs en kunnen enkel in zwemkledij het zwemparadijs betreden.

* Bij laattijdige annuleringen wordt er standaard een reservatiekost van 25 euro gefactureerd. het onthaal 
van LAGO LIER De Waterperels.


