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Ben je binnenkort jarig en wil je voor je vriendjes en vriendinnetjes een schaatsfeestje 
organiseren? Je bent van harte welkom bij Winter Village Stadshart Amstelveen! Voor de jarige en 
zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes hebben wij twee soorten arrangementen samengesteld.

Arrangementen zijn alleen mogelijk op doordeweekse dagen. Helaas is het, in verband met de drukte op de 
ijsbaan, niet mogelijk om in het weekend een arrangement te boeken. Het minimale aantal kinderen voor een 
arrangement is 8 kindjes.

Arrangement 1   Mogelijk op woensdag en vrijdag
13.30 - 14.30 uur   Ontvangst in ons restaurant met taart en fristi of chocomel en een cadeautje 

voor de jarige

14.30 - 15.30 uur Schaatsen

15.30 - 16.30 uur Frites met een snack of pannenkoek en ranja

Arrangement 2   Mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag
15.00 - 16.00 uur  Ontvangst in ons restaurant met taart en fristi of chocomel en een cadeautje 

voor de jarige

16.00 - 17.00 uur Schaatsen

17.00 - 18.00 uur Frites met snack en ranja buiten onder de veranda

Over de top verjaardagsfeestje? Dat kan natuurlijk ook, vraag ons naar de mogelijkheden!

De prijs is € 25,00 per kind en hierbij is inbegrepen:

•   Schaatshuur en toegang tot de baan

•   Verjaardagstaart voor 8 personen (bij meer dan 8 kinderen kan er in overleg een extra taart 

besteld worden, € 22,75 per taart).

•  (warme) chocomel of fristi

•  Frites met mayo, appelmoes en frikadel (of een pannenkoek bij arrangement 1)

•  Onbeperkt ranja (tijdens de warme maaltijd)

•  Cadeautje voor de jarige

•  Versierde tafel

Het eventueel inhuren van een schaatsinstructeur kan (op aanvraag en onder voorbehoud van

beschikbaarheid) geregeld worden voor € 50,00 per uur.

In verband met de vele aanvragen bieden wij alleen bovenstaande arrangementen aan.

Het is dan ook alleen mogelijk om bovenstaande arrangementen in zijn geheel af te nemen.

Voor meer informatie aangaande de arrangementen of het boeken van een arrangement  
kan contact opgenomen worden via info@wintervillageamstelveen.nl


