SPELREGELS VOOR EEN BEZOEK IN
GROEPSVERBAND
Wij zijn een gastvrij park waar veel mogelijk is en
wij zullen er alles aan doen om met uw groep uw
dag te doen slagen. Er gelden echter wel een aantal
regels waar u zich als groep aan dient te houden:
PARKEREN
Bussen dienen te worden geparkeerd op ons ruime
parkeerterrein. Parkeren voor touringcars is gratis.
De kinderen kunnen vanaf hier vrijwel voor de
ingang in- en uitstappen.
TOILETTEN
De toiletten zijn gratis en bevinden zich bij de
entree, bij Kasteel Violinde en halverwege het park
bij de attractie ‘de Hekspeditie’.
OMROEPINSTALLATIE
In het park is geen omroepinstallatie aanwezig.
Maak onderling dus duidelijke afspraken over het
vertrek, zoekgeraakte kinderen e.d.
BUGGY’S, WANDELWAGENS E.D.
In verband met uw veiligheid en die van uw
kinderen is het in sommige overdekte ruimtes niet
toegestaan om buggy’s, wandelwagens e.d. mee
naar binnen te nemen. De wagens kunt u parkeren
in de daarvoor bestemde stalling.
NAAMKAARTJES
Naamkaartjes, papieren mutsen e.d. moeten bij een
bezoek aan de bezoekersplaats van de
kinderboerderij worden afgedaan of onder de
kleding worden gestopt. De dieren eten deze op,
soms zelfs met speld en al! De dieren mogen alleen
na overleg worden gevoerd.

BETALING
Entreegelden dienen bij aankomst contant of per
PIN te worden voldaan. Betaling op rekening is
uitsluitend na overleg mogelijk. De entreegelden
dienen dan uiterlijk 5 werkdagen voor het bezoek
op onze rekening te zijn bijgeschreven. Restitutie
hierop is niet mogelijk, wel is het mogelijk het
grootste deel van het verschuldigde bedrag op
factuur te voldoen en het restant bij aankomst.
Schoolreistarieven gelden niet in combinatie met
andere kortingen, acties e.d.
ARRANGEMENTEN
Arrangementen worden op één van onze terrassen
geserveerd in groepen van maximaal 60 personen.
Bestaat uw groep uit meer personen, houdt er dan
rekening mee dat uw groep wordt opgedeeld.
Als het regent zorgen wij ervoor dat u overdekt
en droog zit. Het is echter nooit mogelijk het
arrangement in het restaurant te nuttigen.
ANNULERING
Annulering is mogelijk tot 1 kalendermaand voor
de afgesproken datum, hierbij wordt € 1,00 per
geboekte persoon aan administratiekosten in
rekening gebracht. Annuleren binnen 14 werkdagen
voor de afgesproken datum is belast met 25%
annuleringskosten over de entreegelden (excl.
eventueel arrangement). Niet komen of afzeggen op
de dag van bezoek wordt belast met 50%
annuleringskosten over het totaalbedrag (incl.
eventueel arrangement).
BEVESTIGING
U ontvangt een bevestiging van uw reservering.
Controleert u deze om misverstanden te
voorkomen. Uw boeking is pas definitief als u
deze getekend aan ons retour heeft gezonden.
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Sprookjeswonderland is een kinder- en gezinspark
gelegen op het recreatieoord 'Enkhuizerzand'. Het
park is met name geschikt voor kinderen uit de
onderbouw.
De verblijfsduur voor groepen
bedraagt ongeveer 4½ uur, afhankelijk van de
groepsgrootte en leeftijdsopbouw.

Bij de kinderboerderij is een bezoekersplaats waar
men zich vrij tussen de dieren kan begeven.
In de ruime speeltuin zijn vrijwel alle toestellen
uitgevoerd met een dierfiguur, variërend van olifant
tot zwaan.
De 'Dobberbootjes' varen in ondiep water een vast
parcours. Bij de entreeprijs is één deelnamebon
voor ieder kind inbegrepen.

In het sprookjesbos bevindt zich een heus
kabouterdorp en vele bekende sprookjesuitbeeldingen zoals Hans & Grietje, Sneeuwwitje,
Klein Duimpje, Roodkapje, de Gelaarsde Kat,
Doornroosje, Pinokkio en vele anderen.

Bij 'Hoeve de Kleine Ruiter' kunnen de kinderen
een ritje maken op een levensechte pony. Hier dient
de leiding hulp bij het op- en afstappen te bieden.

In de hoofdzaal van kasteel 'Violinde' wordt
regelmatig het sprookje van Violinde opgevoerd.
De aanvangstijden van deze show staan bij de
entree aangegeven. De show duurt ongeveer een
half uur en de zaal biedt plaats aan 350 personen.
Tevens is hier in één van de torens een toiletunit
gevestigd.

Schommelschip d’Avontuur, een attractie voor de
ware avonturiers. Deelname vanaf 100 cm.

In 'het Tijdhuis' draait alles om tijd. In sprookjesachtige sferen laat Vadertje Tijd hier de vier
seizoenen voorbij komen. Het Tijdhuis is een
doorlopende voorstelling. U kunt vrij het gebouw in
en uit wandelen. De show duurt bijna 25 minuten.
Bij de overdekte attractie 'Gulliver's Reizen' is te
zien hoe scheepsarts Gulliver schipbreuk heeft
geleden en is aangespoeld op het strand van
Lilliputeiland. Gulliver is een figuur van maar liefst
13 meter lang en er zijn meer dan 50 andere figuren
in de uitbeelding te bewonderen.

Bij 'de Oude Smidse' kunnen groot en klein een
rondje rijden in een heuse oldtimer.

‘de Hekspeditie’ is een overdekte attractie waarbij
Heks Hupsakee je meeneemt op een onvergetelijk
avontuur. Deelname vanaf 5 jaar en een minimale
lengte van 100 cm.
De ‘Nostalgische Caroussel’ is nieuw. Net als bij
de andere attracties (m.u.v. de Dobberbootjes)
kunnen de kinderen onbeperkt deelnemen.
Tenslotte is er nog de parktrein die plaats biedt aan
ongeveer 45 personen.
In geval van minder mooi weer zijn er verspreidt
door het park vele schuilmogelijkheden en zelfs een
overdekte picknickplaats. Daarnaast zijn er diverse
uitbeeldingen overdekt waaronder uiteraard de
show van Violinde, de Hekspeditie, het Tijdhuis, de
Suyderseemeermin en Gulliver's Reizen.

GROEPSENTREEPRIJZEN
Er geldt een maximum capaciteit voor
groepsbezoek aan het park. Reserveren is daarom
verplicht. Dit kan het hele jaar tijdens kantooruren
op telefoonnummer 0228-317853. U hoort dan ons
informatiemenu waarbij u een keuze kunt maken
om een medewerker te spreken.
De entreeprijs voor groepen in verenigings- en
schoolreisverband bedraagt € 7,80 p.p. bij een
minimale groepsgrootte van 20 personen. Deze prijs
geldt zowel voor kinderen als begeleiding mits van
tevoren gereserveerd is. Eventueel is een bezoek uit
te breiden met de volgende arrangementen*:
ARRANGEMENT 1*
€ 4,10 p.p.
- Bakje frites met mayonaise
- Pakje vruchtensap voor de kinderen
- Koffie of thee voor de begeleiding
- Waterijsje voor iedereen
Gebruik op één van de picknickplaatsen of op het
terras van het restaurant.
ARRANGEMENT 2*
€ 5,30 p.p.
- Als arrangement 1, maar met een kipsnack extra.
Gebruik op één van de picknickplaatsen of op het
terras van het restaurant.
Tijdstip en plaats worden bij het betreden van
het park medegedeeld. Indien uw groep uit meer
dan 60 personen bestaat, wordt uw groep
opgedeeld.
Natuurlijk zijn er ook losse ijsjes verkrijgbaar of
consumptiebonnen voor de begeleiding e.d.
* uitsluitend verkrijgbaar op werkdagen die niet vallen binnen de schoolvakanties.

In verband met corona kunnen op het park beperkende maatregelen van kracht zijn. Wij volgen hierbij de landelijk geldende regels. Hierdoor kunnen er
beperkingen zijn in capaciteit van attracties, horeca, groepsgrootte e.d. Indien uw schoolreis geen doorgang kan vinden i.v.m. aangescherpte corona maatregelen,
is annuleren kosteloos.

