Bijna jarig?
We maken er een
knallend feest van!

Vier je verjaardag in
Discovery Museum
Ga samen met vrienden en vriendinnen op
ontdekkingstocht! Als afsluiting smullen jullie in
het Discovery Café! Beleef de leukste verjaardag
in Discovery Museum!

Ontdektocht
feest
Ga samen op ontdektocht door het
Discovery Museum. Als echte avonturiers
maken jullie een tijdreis, gaan op
speurtocht door het lichaam, bouwen
huizen die tegen een beving kunnen en
battelen tegen een robot.

Prijs per kind (min. 5 kinderen)
► € 12,50 zonder menu
► € 17,50 met Snack Attack of
Pofferparty
► € 18,50 met Pizza Margarita
► Optioneel: Make your own
Priklimonade + € 2,45

► Voor kinderen vanaf 5 jaar
► Duurt ongeveer 2,5 uur
(excl. maaltijden en pauzes)
► Hele dag toegang tot Discovery Museum
► Blader snel verder!

Science box
feest
Ga niet alleen op speurtocht door het
interactieve museum, maar steek ook de
handen uit de mouwen in het Science Lab!

Prijs per kind (afhankelijk van de
Science box – min. 5 kinderen)
► € 15,50 – € 22,50 zonder menu
► € 20,50 – € 27,50 met Snack Attack

Met alle onderdelen van de Science box ga je
stap voor stap aan de slag. Het Technische
of chemische eindproduct neem je natuurlijk
mee naar huis! Er zijn verschillende Science
boxen (variërend in minimum leeftijd en prijs)
waaruit je ter plekke kunt kiezen. In iedere
Science box zit het benodigde materiaal en
een duidelijke omschrijving. Begeleiding voor
het maken van de box is aanwezig.

of Pofferparty
► € 21,50 – €28,50 met Pizza
Margarita
► Optioneel: Make your own
Priklimonade + € 2,45

► Voor kinderen vanaf 5 jaar
► Duurt ongeveer 4 uur
(excl. maaltijden en pauzes)
► Hele dag toegang tot Discovery Museum

Prijzen Science boxen
Magneetdoolhof

€ 1,00 + Ontdektocht feest

va. 4 jaar

Luchtraket

€ 4,00 + Ontdektocht feest

va. 4 jaar

Ballenblazer

€ 4,00 + Ontdektocht feest

va. 4 jaar

Huisje bouwen

€ 4,00 + Ontdektocht feest

va. 4 jaar

Kneedknots

€ 3,00 + Ontdektocht feest

va. 6 jaar

Zeep

€ 4,00 + Ontdektocht feest

va. 6 jaar

Bruisbal

€ 4,00 + Ontdektocht feest

va. 8 jaar

Glas graveren

€ 5,00 + Ontdektocht feest

va. 8 jaar

Gel & shampoo

€ 7,00 + Ontdektocht feest

va. 8 jaar

Bibberbot

€ 8,00 + Ontdektocht feest

va. 8 jaar

Katapult

€ 5,00 + Ontdektocht feest

va. 10 jaar

Zenuwspiraal

€ 10,00 + Ontdektocht feest

va. 10 jaar

Zonnepropeller

€ 10,00 + Ontdektocht feest

va. 10 jaar
► Blader snel verder!

Proef(jes) feest
Labjas aan, veiligheidsbril op en lekker
experimenteren samen met de proefessor.
Help jij bij het maken van bubbels en
bellen en waanzinnige witte wolken van
droogijs? Maak zelf wolken-ranja en een
kneedknots!

Prijs per kind (min. 5 kinderen)
► € 20,50 zonder menu
► € 25,50 met Snack Attack of
Pofferparty
► € 26,50 met Pizza Margarita
► Optioneel: Make your own
Priklimonade + € 2,45

► Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
► Minimaal 5 en maximaal 8 kinderen
► Duurt ongeveer 3 uur
(excl. maaltijden en pauzes)
► Hele dag toegang tot Discovery Museum

KNAL! feest
Kom jij knallen, schuimen en sissen in het
Discovery Museum? Maken we er samen
een KNAL! feest van! Jij en je vrienden
worden meegenomen naar ons KNAL!-Lab,
waar alleen jullie mogen komen.
Labjas aan, veiligheidsbril op! Samen gaan
we experimenteren met science en chemie.
Wedden dat het gaat bubbelen, bruisen,
sissen en knallen…! Als het weer mee zit,
lanceren we een waterraket.

Prijs per kind (min. 5 kinderen)
► € 20,50 zonder menu

► Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
► Minimaal 5 en maximaal 8 kinderen
► Duurt ongeveer 3 uur
(excl. maaltijden en pauzes)
► Hele dag toegang tot Discovery Museum

► € 25,50 met Snack Attack of
Pofferparty
► € 26,50 met Pizza Margarita
► Optioneel: Make your own
Priklimonade + € 2,45

► Blader snel verder!

Speuren naar
Sporen feest
Discovery Museum is in rep en roer!
Het flitspapier is verdwenen! Kruip in
de huid van een sporenonderzoeker
en ga aan de slag met verschillende
onderzoekstechnieken. Vind jij de dader?

Prijs per kind (min. 5 kinderen)
► € 20,50 zonder menu
► € 25,50 met Snack Attack of
Pofferparty
► € 26,50 met Pizza Margarita
► Optioneel: Make your own

► Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
► Minimaal 5 en maximaal 15 kinderen
► Duurt ongeveer 3 uur
(excl. maaltijden en pauzes)
► Hele dag toegang tot Discovery Museum

Priklimonade + € 2,45

lijk
ste
oor
Fee
nd
e re
en
t
k
ken
t ra
dek
t
en!
r
n
nte
te o
e
m
eri
ex p

► Informatie & reserveren

Informatie & reserveren
► Reserveer kinderfeestjes minstens
drie weken van te voren.

De menu’s worden geserveerd met
Soof Siroop en een leuke attentie.

► Kinderfeestjes zijn te reserveren
binnen de openingstijden van
Discovery Museum. Jullie hebben de
hele dag toegang tot het museum.

Een menu kan alleen worden
gereserveerd bij groepen van 5
kinderen of meer. Ouders bestellen
à la carte. Maak het feestje nog
feestelijker met voor ieder een
heerlijke muffin gedipt in witte
chocola, versierd met spikkels en
een pipetje siroop om er zelf in te
spuiten. (€ 3,50 p.p.)

► De openingstijden van het
Discovery Café zijn gelijk aan
die van Discovery Museum.
Kijk voor actuele informatie op
www.discoverymuseum.nl
► Tijdens het bezoek houden de
ouders toezicht en begeleiden de
kinderen bij het ontdekken in het
museum en bij het experimenteren
in het lab, hier is deskundig
personeel aanwezig dat jullie op
weg helpt.
► De jarige wordt samen met de
verjaarsgasten ontvangen door een
publieksbegeleider van Discovery
Museum. De publieksbegeleiders
helpen graag bij eventuele vragen.
► Voor het feestmenu bestaat de
keuze uit Snack Attack (frietjes
met mini-snacks), Pofferparty
(poffertjes) of Pizza Margarita.

► Voor begeleidende volwassenen
geldt voor feestjes een gereduceerd
entreetarief van € 12,50 p.p. (voor
max. 2 volwassenen per 5 kinderen,
extra volwassenen betalen
€ 16,50 p.p. Eventueel te nuttigen
consumpties zijn niet bij genoemde
entreeprijzen inbegrepen.)
► De medewerkers van de afdeling
reserveringen stellen graag een
feestje op maat voor je samen!
Voor meer informatie of om te
reserveren neem je contact op
via: 045 567 60 50 of boekingen@
discoverymuseum.nl
► Discovery Museum
Museumplein 2, Kerkrade

