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Beestige beestenboel

I.s.m. kinderboerderij ‘t Bakkershof | 3-6 jaar
Deze week leven we tussen de boerderijdieren en brengen we een
bezoekje aan de geitenboer met de huifkar. We geven de kippen
iets lekkers te eten en nemen een bad met de varkentjes. We luisteren naar mooie verhaaltjes terwijl de zon ondergaat en de boerderijdieren stilletjes gaan slapen.
Met overnachting: 05/04-08/04 - € 160 | 01/07-03/07 - € 160
05/07-08/07 - € 160 | 09/08-12/08 - € 160
Zonder overnachting: 01/07-03/07 - € 96 | 06/04-10/04 - € 160
10/08-14/08 - € 160 | 06/07-10/07 - € 160

Boerderijkamp

I.s.m. kinderboerderij ‘t Bakkershof | 6-9 jaar
Een weekje op de boerderij leven, lijkt je dat niet fantastisch? We
staan op met het paard, de geiten en de konijnen en ‘s avonds
gaan we met de kippen op stok. We bakken zelf ons brood, maken
pizza, verzorgen en voederen de dieren. Met een huifkar maken we
een ommetje naar de geitenboer en de imker. Het boerderijleven
op zijn best!
Met overnachting: 05/04-10/04 - € 298 | 01/07-03/07 - € 170
05/07-10/07 - € 298 | 09/08-14/08 - € 298
Zonder overnachting: 06/04-10/04 - € 170 | 01/07-03/07 - € 102
06/07-10/07 - € 170 | 10/08-14/08 - € 170

Masterchef

I.s.m. kinderboerderij ‘t Bakkershof | 10-14 jaar
Haal je koksmuts maar boven want deze week gaan wij ‘een potje’
koken! Koken, bakken, braden, opkloppen, au bain-marie... Al
deze concepten nemen we deze week onder de loep. Onder begeleiding van onze chef op de boerderij kan je tegen het einde van de
week vlot een lekker menu maken.Misschien word jij wel de masterchef van deze week?!
Met overnachting: 05/04-10/04 - € 108 | 01/07-03/07 - € 180
05/07-10/07 - € 180 | 09/08-14/08 - € 170
Zonder overnachting: 06/04-10/04 - € 180 | 01/07-03/07 - € 298
06/07-10/07 - € 298 | 10/08-14/08 - € 298

INSCHRIJVEN www.freetime.be
INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be
Ontdek ook ons aanbod met of zonder overnachting in Gent, Lichtervelde, Brasschaat, aan de kust, het binnenland of in de Ardennen.

