Lente- of Communiefeest 2019
Vier je dolfijne lente- of communiefeest in Boudewijn Seapark Brugge! Geniet van een uitgebreid buffet in onze
feestzaal samen met je vrienden en familie. Als feestvierder krijg je van ons alvast je entreeticket voor het park
gratis, alsook een exclusieve foto van jou of van jouw gezin samen met onze dolfijnen als onvergetelijke souvenir van
jouw dagje!
Je feest gaat door in feestzaal Belle Epoque, vooraan in het park. De tafels worden mooi gedekt en versierd. De
catering is in buffetvorm, iedereen kan vrij aanschuiven. Het buffet wordt steeds aangevuld gedurende de maaltijd.

Aperitief
cava, frisdrank of fruitsap
3 tafelhapjes

Voorgerecht – koud buffet
Tomaat gevuld met krabmousse
Gevuld komkommertje met mousse van tonijn
Gerookte zalm en heilbot
Spiesje van gehaktballetjes met kerstomaat
Gevuld gegarneerd eitje
Parmaham met meloen
Symfonie van varkensgebraad en rosbief
Gebraiseerde beenham
Salades- en groentenbuffet, sausjes, brood

Hoofdgerecht – warm buffet
tomatensoep met balletjes
kalkoenstoofpotje met mango en kokos
bootje gevuld met visragout
balletjes in tomatensaus
Salades- en groentenbuffet

Dessert
ijslam of ijsboek
Het dessert wordt na de laatste dolfijnenshow geserveerd, tussen
16u30 en 17u30.
Zo heeft iedereen na het hoofdgerecht de tijd om het park en de shows te bezoeken.

Dranken tijdens de maaltijd
huiswijn wit en rood, water plat en bruis, pils, frisdranken, koffie, thee

Lente- of Communiefeest 2019
Prijs
volwassene (+ 12 jaar): € 66,25
kind (- 12 jaar): € 37,25

Inclusief
catering buffet en drank zoals beschreven
entreeticket voor het volledige park: attracties buiten, Bobo’s Indoor, alle shows, waterpark Bobo’s
Aquasplash
(exclusief parkingticket per wagen, deze kan ter plekke gekocht worden)

Gratis parkticket en gratis foto met een dolfijn voor de communicant of lentefeestvierder:
- De feestvierder betaalt enkel catering (= € 25,25) en krijgt zijn entreeticket voor het park GRATIS!
- De feestvierder krijgt nog een leuke souvenir bij de dolfijnen! De feestvierder mag GRATIS op de foto met
een dolfijn, OF kan kiezen voor een gezinsfoto voor de aquaramen in het dolfinarium met de dolfijnen op de
achtergrond! (keuze en uur worden ter plekke afgesproken)

Mogelijke data
lente- of communiefeest mogelijk op elke zaterdag, zondag, feest- en brugdag tussen 11 mei en 10 juni
(pinkstermaandag). Andere weekends op aanvraag.

Reservatie en contact
reservatie@boudewijnseapark.be
050/38.38.38

Tip : Boek vóór je feest een volledige fotosessie met dolfijnen en maak op voorhand je
persoonlijke uitnodigingen of bedankingskaartjes voor je dolfijne feest!
Meer info, prijs en data bij het programma ‘Fotosessie met Dolfijnen’, zie www.boudewijnseapark.be.

