
PRINSESSEN BALLET PARTY  
 
 

Algemeen  
   
Omschrijving Prinsessen ballet 

party 
Voel jij je ook als een echte prinses en ben jij gek op tutu's, 
kroontjes en ballet, dan is dit de party voor jou! Samen met 
je vriendinnen mag je je verkleden als een echte prinses en 
leer je verschillende ballet pasjes en spellen. 

Leeftijdscategorie  5 t/m 8 jaar Deze training is voor meisjes van 5 t/m 8 jaar 
Duur Ballet clinic  60 minuten 
 Draaiboek party 180 minuten 

Woensdag 13.00 – 14.00 uur en 15.00 – 16.00 uur 
Vrijdag 15.00 – 16.00 uur 

Beschikbaarheid 
ballet clinic  

Zaterdag 13.00 – 14.00 uur, 15.00 – 16.00 en 17.00 – 18.00 uur 
Party omschrijvingen  
Party Prijs  Omschrijving 
1. Party kist 
 

€ 45,00 incl btw 
 
  

- Draaiboek voor een prinsessen ballet party van 3 uur incl 
dans spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Ballet versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 
 

2. Ballet clinic   
 

€ 65,00 incl btw 
 
 

- Gecertificeerde sportinstructeur die 1 uur een ballet 
training verzorgt op één van onze locaties 
- Ballet verkleedpakket (zie omschrijving) 
- Kleurplaten, certificaten en een cd-rom met foto’s  
 

3. Party kist incl. 
een ballet clinic 
 

€ 110,00 incl btw 
 
ACTIE: € 95,00 8 kids 

- Gecertificeerde sportinstructeur die 1 uur een ballet 
training verzorgt op één van onze locaties 
- Draaiboek voor een break ballet party van 3 uur incl. 
dans spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Ballet versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 
 

4. All-inclusief 
 

€ 139,50 incl btw - Party zoals omschreven in party 3 inclusief een 
uitgebreid traktatiepakket met een bijpassende taart, luxe 
hapjes en drankjes 
 

Inhoud pakketen  
Pakket  Omschrijving  
Verkleed pakket 8 tutu’s, 8 vleugels, 8 kroontjes en 8 stafjes  
Versier pakket Wit  tafelkleed, roze servies, vlaggenlijn, roze en witte ballonen, tullebollen, en een 

ballet CD met muziek 
Traktatie pakket 1  Cupcake pakket, snoepketting en limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende ballet taart, luxe hapjes en drankjes  

Reserveren kan telefonisch via +31 (0)6 14411451 of per mail via: info@sportactivity.nl 

  


