
* Deze activiteit is met opgave. Opgave is mogelijk bij de Recreatie Receptie
** Bij slecht weer is er altijd een alternatief programma
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*** International program available (FR/DEU/ENG) at the reception 

Zaterdag 22 juli
08:00 - 09:00
uur

BAANTJES ZWEMMEN 18+
Plaats: Zwembad
Wilt u even afkoelen? Of even de spieren losmaken maken? Zwem dan gezellig met ons mee! Hoeveel banen kunt u
er? 

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: BALLON BEESTEN
Plaats: Doegie Club
Een ezel, aap, koe of misschien wel olifant maak je vandaag van jouw ballon!

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: DAM BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Tijd om de waterschoenen of laarzen aan te trekken. We gaan naar de rivier om een echte dam te bouwen! Zou het
lukken om het water tegen te houden?

11:30 - 16:30
uur

ROCHEFORT SPECIAL DAY TRIP *
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag gaan we de hoogtepunten van Rochefort beter leren kennen, we hebben een leuke dag uitgezet. We
beginnen de dag met een bezoek aan de abdij van Rochefort. Vervolgens gaan we gezamenlijk picknicken op het
uitkijkpunt van Rochefort met een prachtig uitzicht over de stad (neem je eigen lunch mee). Daarna bezoeken we de
Grotten van Lorette in Rochefort. Speciaal voor onze gasten hebben we hier een rondleiding geboekt. Bij terugkomst
sluiten we op de camping af met een heuze Rochefort bierproeverij waar we de verschillen tussen de Rochefort bieren
(6,8 en 10) kunnen proeven! Kosten € 15,- p.p, We gaan op eigen vervoer. Minimaal 15 personen. Kinderen tot 16 jaar:
€ 8,50

13:00 - 13:15
uur

BOBO VOORLEESPLEZIER
Plaats: Theater
Zit jij al klaar voor een leuk Bobo verhaal? Bobo heeft er al zin in! Hij heeft zijn favoriete voorleesboek mee genomen.

14:00 - 15:30
uur

UNIHOCKEY TOERNOOI
Plaats: Multicourt
Het maakt niet uit of het je favoriete sport is, of dat je het gewoon graag wilt uitproberen. Speel gezellig mee met dit
unihockey toernooi!

15:00 - 16:15
uur

DOUANESPEL
Plaats: Doegie Club
Een spannend spel, waarbij het er om gaat zo veel mogelijk geld langs de douane te smokkelen. Ben jij niet banger in
het bos tijdens de avonduren? Kom dan meespelen!

16:00 uur WILLEKE'S STREETDANCE WORKOUT
Plaats: Evenemententerrein
Meedoen aan deze fanatieke dansklas, leuke gevarieerde dansen op uptempo muziek. Een leuke manier van sporten.

18:00 - 18:30
uur

RIJK LA CLUSURE PARADE
Plaats: Hele camping
La Clusure, het rijk van de dieren, daar is zoveel te doen! In dit dal elke dag avonturen. Lachen en springen, dansen en
zingen. Tot de zon onder gaat. Vanavond rijd de parade met alle dieren, de Gravin en Koning Edelhart over de
camping! Komt dat zien! Het Rijk la Clusure is een volledig nieuw kindertheater programma!

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

20:30 - 22:00
uur

KICKBALL
Plaats: Sportveld
Kickball combineert de sporten honkbal en voetbal. In plaats van met een knuppel een honkbal weg te slaan, moet je
de voetbal zover mogelijk proberen weg te trappen om vervolgens de honken af te lopen. Kom met dichte schoenen en
speel mee!

22:00 uur LIVE MUZIEK: ROYAL 4
Plaats: Restaurant/Evenemententerrein
Een vaste waarde in ons entertainmentprogramma: de vrienden van Royal 4! Laat je door deze virtuozen meenemen
naar een tijd waarin muziek nog échte luistermuziek was!
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Zondag 23 juli
09:30 - 12:30
uur

MAKE A WISH: WANDELING MIRWART *
Plaats: Recreatie Receptie
Vanochtend neemt onze lokale gids jullie mee op een schitterende wandeling in en rond Mirwart. Vertrek om 09:30
vanaf de Recreatie Receptie op basis van eigen vervoer. Graag minimaal een dag van te voren opgeven. Deelname
€1(-12) of €2(12+). Alle opbrengsten gaan naar de Make A Wish Foundation.

09:30 - 12:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 09.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: WENS LAMPION
Plaats: Doegie Club
Maak vandaag je eigen lampion met daarop je grootste wens. Doe er een lichtje in en wie weet komt hij wel uit..

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: MINI VLOTTEN RACE
Plaats: Recreatie Receptie
Bouw je eigen miniatuur vlot en doe mee met de race! Welk vlot zal als eerst over de finish gaan?

13:30 - 16:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 13.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

13:45 uur MAKE A WISH: COLOR RUN
Plaats: Sportveld
Komt dat zien! Een hardloopevenement waarbij je door verschillende color zone's moet lopen en wordt onder gegooid
met kleurenpoeder. Een geweldige leuke grote activiteit, de Color Run! Inschrijven kan vanaf woensdag ochtend
09.00-12.00 uur bij de Recreatie Receptie. 
De kosten van deze activiteit bedraagt € 5,- p.p. en is inclusief een zonnebril (verplicht te dragen),toegangsbewijs en
kleurenpoeder. De opbrengst hiervan gaat naar: Make a Wish! Trek je witste kleren aan!

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

19:00 - 19:30
uur

TEENAGE MEETING!!
Plaats: Multicourt
Kom langs en bespreek samen met de Teenage Toppers wat jullie allemaal deze week willen gaan doen!

21:00 uur SHOWTIME: MUSICAL SHOW
Plaats: Theater
Verschillende fragmenten uit vele bekende musicals hebben geleid tot een show waarbij je de ogen uitkijkt. Val van de
ene verbazing in de andere in dit feest van herkenning voor de musical liefhebber! Vele musicals hebben samen geleid
tot 1 nieuw verhaal.
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Maandag 24 juli
09:00 - 10:00
uur

WOUTER'S AMAZING HOUR OF AQUAROBIC POWER
Plaats: Zwembad
Een goed begin van de dag! Lekker bewegen in het water! We bouwen deze fanatieke work-out uiteraard rustig op!
Ook de cooling down doen we op een gezellige manier! Samen aan de thee of koffie!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: ANANAS
Plaats: Doegie Club
Hou jij ook van een lekkere ananas? Vandaag gaan we er zelf een knutselen om elke dag naar te kijken! kom je ook?

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: BOSSPEL
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag gaan we een spannend bosspel doen! Vergeet niet je stevige schoenen aan te doen.

13:00 - 15:00
uur

BIG FIVE FOTOSAFARI!
Plaats: Evenemententerrein
The Big Five zijn 5 van de grootste Afrikaanse dieren! Het luipaard, de leeuw, de waterbuffel, de olifant en de
neushoorn! Vandaag ga je ze tijdens een spannende vossenjacht zoeken, wanneer je ze ziet, moet je ze op de foto
zetten! We spelen in groepen. Breng als je er één hebt, een camera mee!

15:00 - 16:00
uur

VOETVOLLEY
Plaats: Volleybalveld 
Een superleuke mix tussen voetbal en volleybal. Zo doen ze het in de Caribbean! Yah man!

15:00 - 17:00
uur

WIE IS DE CAMPING-SJAAK
Plaats: Hele camping
Vanmiddag komen onze animatoren de veldjes op met allerlei leuke opdrachten. Doe je mee aan 1 van deze
opdrachten? Dan heb jij 15 minuten de tijd om deze opdracht uit te voeren alleen of met de rest van je veldje! Veel
plezier en wie weet win jij een leuke prijs!

16:00 uur KLEUREN VOOR VOLWASSENEN
Plaats: Doegie Club
Om tijdens uw vakantie echt tot rust te komen hebben we een nieuwe activiteit op het programma gezet. Het is
wetenschappelijk bewezen dat kleuren heel rustgevend werkt. Vandaar dat we een uurtje speciaal voor de
volwassenen hebben om lekker tot rust te komen tijdens het kleuren van een speciale 'Kleuren voor volwassenen
kleurplaat'.

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

21:00 uur PATRICK PICKART: HYPNOTISEUR
Plaats: Evenemententerrein
Patrick Pickart was vorig jaar voor het eerst te bewonderen op ons mooie park en na alle lovende reacties is het niet
meer dan logisch dat we hem hebben teruggevraagd. Deze man kan je dingen laten doen, waarvan je zelf niet eens
wist dat het bestond.
Leuk om te kijken, maar misschien nog leuker om je ter plekke te laten hypnotiseren?
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Dinsdag 25 juli
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: WALL OF FAME
Plaats: Doegie Club
In Amerika hebben alle beroemde mensen een ster met hun hand afdruk daarin. Vandaag maken wij er een van ons
zelf. En met alle sterren samen maken wij onze eigen wall of fame! Kom jij ook?

11:00 - 12:00
uur

HARDLOPEN MET NICK VAN DEN BERG
Plaats: Recreatie Receptie
Voor de fanatiekelingen die graag een mooie route willen hardlopen door de Ardennen. Vandaag gaan onze sporter
Nick met jullie mee om hard te lopen. Het is heuvel op en af. Kortom Voor de geoefende hardloper. 

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: WATERACADEMIE
Plaats: Recreatie Receptie
Wat leeft er in en om het water? Meer dan wat we met het blote oog kunnen zien. Vandaag onderzoeken we wat er in
en om het water leeft. Kende jij al die dieren al?

13:00 uur AMBER'S PILATES*
Plaats: Evenemententerrein
Oefeningen goed voor lichaam en geest! Doet u mee? Geef u dan snel op bij de Recreatie Receptie

14:00 - 16:00
uur

KINDER BINGO!
Plaats: Restaurant
Heb jij de winnende cijfers? Beproef je geluk, kom gezellig samen met je theatervrienden BINGO spelen en wie weet ga
je naar huis met te gekke prijzen! 

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

20:00 - 22:30
uur

MEGA BINGO!
Plaats: Restaurant
Mega Bingo! Meer rondes en meer kansen op een grotere prijs! Bent u bijvoorbeeld al bekend met de muzikale ronde?
Kaarten kosten €2,- per stuk en €3,- voor de super ronde. Boekjes voor de hele avond voor alle rondes zijn te koop
voor slechts €7,50.
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Woensdag 26 juli
COLLYWOOD!
Plaats: Hele camping
Wat krijg je als je Hollywood naar Clusure haalt? Juist! Collywood! Vandaag staan bijna alle activiteiten in het teken van
de film! We gaan filmsterren op de foto zetten, een heuse film maken en de première tonen. We sluiten de dag af met
een hilarische show! 

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: CAMERA MAKEN
Plaats: Doegie Club
Omdat het Collywood is, mag je vandaag je eigen camera in elkaar knutselen! Breng je hem mee naar de Walk of
Fame en het paparazzi spel vanmiddag?

11:00 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: SPECIAL EFFECTS ROCKET 
Plaats: Recreatie Receptie
Regelmatig kun je in de film een raketlancering bekijken, maar vaak zijn het geen echte raketten die afgevuurd worden,
maar special effects. Wij gaan het zelf nabootsen en kijken hoe hoog we de onze kunnen laten vliegen!

11:00 - 15:00
uur

BEHIND THE SCENES: HAIR AND MAKE-UP
Plaats: Doegie Club
Dit is gaaf! Alle gasten die het leuk vinden om met behulp van onze eigen stylisten omgetoverd te worden tot een heuse
filmster, mogen langs komen! Ook hierbij kunnen we best een handje gebruiken, dus heb jervaring als make-up artiest
of ben je kapster en wil je ons assisteren, kom dan gezellig naar de Bikinibar!

11:00 - 15:00
uur

BEHIND THE SCENES: GRIME
Plaats: Doegie Club
Niet alleen actrices moeten worden opgemaakt. Ook monsters en andere vreemde wezens maken vaak deel uit van de
film. Kom naar de Bikinibar als je de dag wilt doorbrengen als Frankenstein, Mickey Mouse of een ander wezen bekend
van de film! We kunnen hierbij goed de hulp gebruiken van gasten die goed kunnen schminken. Wil je helpen, kom dan
gezellig naar de Bikinibar!

13:00 - 16:00
uur

COLLYWOOD: MAKING THE MOVIE*
Plaats: Recreatie Receptie
We gaan met de mensen die dat leuk lijkt een heuse film maken vandaag. Acteurs, actrices, figuranten en regisseurs,
noem maar op! We hebben ze allemaal nodig! Vanavond is de première! 

14:00 - 15:00
uur

TREFBAL
Plaats: Multicourt
Gooi, vang en ontwijk! We spelen een aantal spannende potjes trefbal. 

15:00 uur COLLYWOOD: WALK OF FAME
Plaats: Theater
Paradeer vanmiddag samen met de bekendste sterren over de camping. Als je bij Behind the Scenes geschminkt bent
of je haar en make-up hebt laten doen, zou het superleuk als je meeloopt in de optocht!

16:00 - 17:30
uur

FAMILIE PAPARAZZI SPEL 
Plaats: Recreatie Receptie
Over de camping lopen vanmiddag allerlei bekende filmsterren. Kunnen jullie ze allemaal op de foto zetten? Breng je
eigen camera mee!

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

19:00 uur DRIJF-IN!
Plaats: Zwembad
In je rubberband in het zwembad kijken naar een leuke film op groot scherm! Kom je ook? We draaien een hele leuke
familiefilm! Namelijk de film die vanmiddag is gemaakt bij Making the Movie! Er is ook plaats rondom het zwembad!

21:30 uur SHOWTIME: CLUSURE MOVIE AWARDS!
Plaats: Evenemententerrein
Deze show mag je niet missen! Allerlei beroemdheden zullen hun opwachting maken vanavond en aan jullie laten zien
wat ze allemaal kunnen! Ook is er de première van de films die we  vandaag hebben gemaakt.
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Donderdag 27 juli
09:30 - 12:30
uur

MAKE A WISH: WANDELING IN RESTEIGNE*
Plaats: Recreatie Receptie
We vertrekken om 09:30 vanaf de Recreatie Receptie om vervolgens met z'n allen naar Resteigne te rijden (obv eigen
vervoer), waar de wandeling onder begeleiding van lokale wandelgids Hilda zal plaatsvinden. Graag minimaal een dag
van te voren opgeven bij de Recreatie Receptie.
Deelname €1 (-12) of €2 (12+). De gehele opbrengst gaat naar de Make A Wish Foundation

09:30 - 12:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 09.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

10:00 uur DOEGIE CLUB: GEKLEURD ZOUT
Plaats: Doegie Club
Vandaag maken we iets moois van zout!

11:00 - 12:00
uur

ARDENNEN RANGERS: ROOFVOGEL WORKSHOP 1*
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag een echte roofvogelworkshop. Leer alles over deze indrukwekkende vogels! Rangers mogen zich kosteloos
inschrijven. Niet-Rangers betalen €2,50. Graag vooraf inschrijven bi de Recreatie Receptie. Er is beperkt plaats!

11:00 - 11:30
uur

TEENAGE MEETING!!
Plaats: Multicourt
Kom langs en bespreek samen met de Teenage Toppers wat jullie allemaal deze week willen gaan doen!

13:00 - 14:00
uur

ARDENNEN RANGERS: ROOFVOGEL WORKSHOP 2*
Plaats: Recreatie Receptie
Ook vanaf 13.00 uur staat er weer een workshop gepland! Grijp je kans en leer alles over deze mooie vogels.

13:30 - 16:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 13.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

14:00 - 15:00
uur

ARDENNEN RANGERS: ROOFVOGEL WORKSHOP 3*
Plaats: Recreatie Receptie
De 3de workshop gaat van start! Ga mee en maak met eigen ogen mee hoe deze prachtige vogels vliegen en eten.

14:00 - 15:30
uur

HET MEGA RUIL SPEKTAKEL
Plaats: Recreatie Receptie
Van ruilen komt huilen, maar niet tijdens dit spel! We beginnen met iets heel kleins en proberen dit te ruilen tegen
steeds grotere dingen. Diegene die aan het einde van het spel het grootste voorwerp heeft wint! Hoe goed en tactisch
ben jij met je groepje?

15:00 uur BIG SELFIE GAME
Plaats: Evenemententerrein
Weet jij, met je team, als eerste alle locaties te vinden en een kopie van onze selfie te maken? Neem je telefoon of
camera dan mee en kom snel mee doen aan deze doldwaze race! Hoe het spel precies gaat leggen we uit om 14.00
uur!

16:30 - 17:30
uur

ROOFVOGELSHOW
Plaats: Sportveld
Tijdens deze spetterende en educatieve show kom je alles te weten over roofvogels. Dat mag je niet missen! 
Gelieve huisdieren zoals honden bij de caravan of tent te laten.

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

21:00 - 22:30
uur

SHOWTIME: GREASE
Plaats: Theater
Vanavond de musical Grease Lightning. Deze fantastische musical zal het u moeilijk maken om stil te blijven zitten.
Komt u ook genieten van deze show?
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Vrijdag 28 juli
10:00 - 13:00
uur

DOEGIE'S VERJAARDAGSFEEST
Plaats: Doegie Club
Vandaag viert Doegie zijn verjaardag met allemaal leuke activiteiten! Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar
we sluiten af met lekkere pannenkoeken, dus je hoeft niet thuis te eten! De kosten voor deze activiteit bedragen €4,50.
Hiervan zal een deel naar Stichting Doe een Wens gaan, zodat andere kinderen ook een toffe dag hebben!

11:00 - 12:00
uur

BOOMBASTIC BOOTCAMP
Plaats: Tennisbanen
Een heerlijke workout op ons prachtige park. Kun jij het aan?

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: SPORENONDERZOEK
Plaats: Recreatie Receptie
Zoek naar de sporen van de dieren in het bos!!

12:00 - 18:00
uur

INSCHRIJVING LASERGAMEN
Plaats: Recreatie Receptie
Kosten € 7,50 Als je vanavond de strijd wilt aangaan tijdens het lasergamen kun je je vanmiddag opgeven om zeker te
zijn van een plaatsje. Gelieve bij inschrijving direct te betalen! Wees er op tijd bij want we hebben max. 120 plaatsen
beschikbaar. Je krijgt bij de inschrijving je starttijd mee!

13:00 - 13:45
uur

PRISON BREAK!
Plaats: Sportveld
We zijn ontsnapt uit de gevangenis. Het enige wat tussen ons en onze vrijheid staat is een groot mijnenveld. Weet jij de
weg naar de veiligheid te vinden?

15:00 uur OEFENEN CLUSURE'S GOT TALENT KIDS XXL
Plaats: Recreatie Receptie
Wil jij vanavond de hele camping versteld doen staan met jouw talent? Kom dan vanmiddag langs bij het theater om je
in te schrijven. Wie weet kunnen wij je nog wel aan een gaaf kostuum of de juiste muziek helpen! De jury zal vandaag
bestaan uit een aantal professionals uit het vak! 

15:00 - 17:00
uur

BUBBLE RUBBER RIVER JAM
Plaats: Volleybalveld 
Op speciale banden de rivier af racen en zorgen dat je als eerste de bel kan luiden! Wij zorgen voor deze supergave
banden! Race jij mee? Je mag vaker dan 1 keer racen! Zwemdiploma verplicht!

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

20:00 uur CLUSURE'S GOT TALENT KIDS XXL
Plaats: Theater
Kun jij niet wachten om je enorme talent te tonen aan al onze gasten?! Dan is dit je kans! Zorg dat je vooraf
ingeschreven bent voor deze show en toon aan de jury en al het publiek wat je allemaal in je mars hebt, misschien win
je wel de hoofdprijs!

21:30 uur LASERGAME!*
Plaats: Bikinibar
Een van de spannendste activiteiten van de zomer: de lasergame op Parc La Clusure. Schrijf je vandaag in bij de
Recreatie receptie als je wilt mee doen aan deze spectaculaire activiteit (€7,50p.p. te voldoen bij inschrijving).


