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VAKANTIE EN ATTRACTIEPARK

JE AVONTUUR BEGINT HIER
EifelAdventures

AVONTURIERS OPGELET: 
EifelAdventures biedt u de mogelijkheid om klassieke boccia
te spelen als ook cross - jeu de boules. Anders dan bij het 
traditionele jeu de boules speel je cross – jeu de boules met 
stoff en ballen dwars over het terrein, zoals op weilanden, 
banken en trappen.

Het is een onvergetelijke ervaring met veel plezier!

PRIJS:

1 uur voor 2 tot 6 spelers ......................................................15,00 €

2 uur voor 2 tot 6 spelers   ................................................... 20,00 €

Een bijzonder spannende manier van slapen verwacht je nu in 
de boomtenten van EifelAdventures. Precies het juiste voor 
jonge en oudere avonturiers! Jullie zweven op ongeveer 3 
meter hoogte. Het gehele slaap equipment zoals outdoor-
slaapzak, isomat, dekens, kussens en koplamp zijn inclusief. Via 
een houten ladder bereik je onze boomtenten. Je kunt van de 
vaste toiletten in onze nabijgelegen check-in gebruik maken.

PRIJS BOOMTENT OVERNACHTING INCL. ONTBIJT:

Avonturiers (vanaf 15 jaar)   ............49,00 € per persoon & nacht 

Jonge avonturiers (5 – 14 jaar) ....45,00 € per persoon & nacht 

Alleen reiziger  ..............................................59,00 € per nacht

Boomtent-Avontuur voor 2  ............124,00 € per nacht

PRIJS BOOMTENT SPECIAL INCL. ZIPLINING:

Boomtent NATURE ..................................84,50 € per persoon & nacht

Boomtent DELUXE ...................................119,50 € per persoon & nacht

Reserveren wordt aanbevolen.

OPENINGSTIJDEN

CROSS-BOULES / BOCCIADROMEN IN DE BOMEN

Avontuur-Seizoen:

20 maart tot 31 october, donderdag tot zondag en feestdagen

11:00 uur tot 20:00 uur

Geopend dagelijks:

25.03.2021 - 11.04.2021 | 20.05.2021 - 06.06.2021 

01.07.2021 - 29.08.2021 | 07.10.2021 - 24.10.2021 

HOTEL
Wij bieden u graag eersteklas accommodatie in onze knuff el-
en avonturensuites, de appartementen Sonnenschein en 
Sonnentraum en ons vakantiehuisje.

CATERING
In onze biertuin kunt u genieten van diverse snacks zoals 
frietjes, een worstje in een broodje, een lekker ijsje, huis-
gemaakt gebak en warme en koude dranken. Na voorafgaande
reservering kunt u diverse ontbijt- en lunchmogelijkheden 
reserveren voor groepen vanaf 10 personen. Of u kunt uw 
verblijf afsluiten met een heerlijke BBQ.

AVONTUUR-TEAMBUILDING
Zin in een heel bijzondere vorm van outdoor teambuilding? 
Of het nu op hoogte of op de grond is, laat u fascineren door 
onze teambuildingactiviteiten en laat zien waartoe u als team 
in staat bent.



MINIGOLF

• 12 adembenemdende ziplines incl. Mega-ziplines over het 

gehele Berlinger beekdal

• spectaculaire panorama uitzichten

• ongeloofl ijke ritten tot 50 meter hoog

• puur adrenaline dat door je kernen stroomt

• 2 spannenden hangbruggen

• Base-jump vanaf 15 meter hoogte

• en heel veel plezier!

DE IDEALE FUNSPORT 
VOOR GROTE EN KLEINE AVONTURIERS!

Voetbal-Biljart is een mix van voetbal en biljart. Je speelt 
hierbij op de grootste biljarttafel of het kleinste voetbalveld 
ter wereld. Deze actieve sport is een succesvolle combinatie 
van balgevoel, spellinzicht en plezier.

PRIJS: 

½ uur voor 2 tot 6 spelers   .........................................20,00 € 

1 uur voor 2 tot 6 spelers  ............................................30,00 € 

2 uur voor 2 tot 6 spelers  ............................................40,00 €

Onze professioneel opgeleide gidsen zorgen ervoor dat je zipline-
avontuur veilig, interessant en onvergetelijk is. EifelAdventures 
zipline tochten – genoeg avontuur voor je hele leven in slecht 2,5 
uur. Zo snel, so uniek!

Reserveren wordt aanbevolen. 

Tochten: 11:00, 14:00 und 16:30 uur 
Nacht-Ziplining: 20:00 uur

PRIJS PER PERSOON       STANDAARD  GROEPEN NACHT

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 42,00 €   40,00 € 44,00 €

Jongeren (10 – 17 jaar)  38,00 €   36,00 €  40,00 €

Onze groepstarieven zijn geldig voor 20 personen of meer.

De sensatie van een unieke ervaring, de liefde voor de natuur 
en het streven naar het buitengewone ZIP IT !!!

ZIPLINE ADVENTURE-MINIGOLF VOETBAL-BILJART

Adventure-Minigolf is de geslaagde combinatie van natuur, 
sport en avontuur. Op een terrein van in total 2.500 m² bespeel je 
18 banen in een prachtige omgeving. Alle hindernissen hebben
een eigen thema van de regionale omgeving. De banen 
bestaan uit kunstgras. Als hindernissen worden natuurlijke 
materialen gebruikt, zoals boomstammen, rotsen en heuvels. 
Speel de bal rondom onze boomstammen, tref het juiste muizen-
gat en steek de beek over en bewijs dat je een echte Adventure-
Minigolfer bent..

Ons terrein biedt een bijzondere fl air om je avontuur te ge-
nieten of je in een hangmat te ontspannen …

PRIJS  PER PERSOON:         STANDAARD GROEPEN

Volwassenen (vanaf 18 jaar)  5,50 €           5,00 €

Jongeren (15 – 17 jaar)  4,50 €           4,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)  3,50 €           3,00 €

Kinderen (tot 4 jaar)  GRATIS

Onze groepstarieven zijn geldig voor 20 personen of meer.




