BOWLINGTARIEVEN
Voor 1 of 2 banen (steeds per spel per persoon)
5 euro per spel per persoon
Senioren (60+)
(tarief geldig tijdens weekdagen en tot 18-00)
Huur bowlingschoenen verplicht
Een bowlingspel zonder verbruik van een consumptie

3.00/pp tijdens week
gratis
8.00/per spel per persoon

ENKEL VANAF 3 BANEN (+ 15 PERSONEN) GELDT AUTOMATISCH UURTARIEF
Om een vlotte bediening te garanderen wordt er vanaf 3 banen alle drank op één rekening geplaatst, gelieve die dan
zelf uit te splitsen en deze samen en volledig af te rekenen

29.9 euro per uur per baan

(26 euro tijdens weekdagen niet op schoolvakantie of feestdagen)
Bowlingschoenen verplicht te dragen

POOLBALL, AMUSEMENTSSPELEN & POOL
Pool,
amusementspelen & snoepautomaten
Air Hockey
Basketball
Boksbal

muntinworp
1.00/per spel

Escapebus
Ben jij en je vrienden het team dat binnen de 50 minuten de bom kan ontmantelen? In een omgebouwde
Londense Dubbeldekker bus, dringt de tijd bij het oplossen van alle raadsels om de juiste combinatie te
vinden om heelhuids de bus te kunnen verlaten. Als je de verkeerde combinatie tracht in te voeren, versnelt
de aftelling van de bom.
Neem de bus en probeer het
‘Last minute’ boeking 59.9 euro per sessie (2 tot 8 personen) de dag zelf volgens

beschikbaarheid of in combinatie met bowling en/of E karting
Online
Prijslijst
2 personen
3 personen
4 personen
5 personen
6-8 personen

:60 euro
:75 euro
:90 euro
:99 euro
:110 eur

Prijslijst E kart (opening oktober 2019)
Arrive & Drive :Heat 8 minuten : 14 euro (tijdens weekdagen heat 10 minuten)
Duo zitter 22 euro per heat
Junior RACES woensdag van 13-30 tot 16-00
Zaterdag van 11-00 tot 15-00
Zondag van 11-00 tot 14-00
Haarnetje : 50 cent (verplicht bij gebruik van helm)

Racelicentie : 4 euro per registratie per jaar (verzekering & administratie) op de dag van je verjaardag race
je aan de helft van de prijs.
Racekaart (9 heats) 99 euro (enkel per persoon en geldig op maandag, dinsdag, woendagavond en
vrijdagmiddag)
*Race for life : 1 jaar engagement 199 per maand, max 15 ritten tijdens weekdagen, korting van 50% op
ritten tijdens de weekends en schoolvakanties, 10 % korting op bowling & 10 % korting op race accesoires
zoals helmen, overalls etc. Gratis 2 balaclava & gratis locker om je gerief op te slaan

Happy B’day RACE (12 tot 18 j, minimum 8 deelnemers, max 20)

2 E kart sessies
2 drankjes
Frietjes & Curryworst of nuggets

29,9 euro per deelnemer

