
Karate Kid Party  
 
 
 
 

Algemeen  
   
Omschrijving Karate kid party Altijd al geïnteresseerd geweest in karate, judo, boksen of 

een andere martial arts. Dan is dit jou feestje. De stoere 
decoratie, spellen, training en karatepakken maken van jou 
en je vriendjes een echte karate kid! 

Leeftijdscategorie  5 t/m 12 jaar Deze training is voor jongens en meisjes van 5 t/m 12 jaar 
Duur Karate clinic  60 minuten 
 Party kist + draaiboek 180 minuten 

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

Beschikbaarheid 
karate 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 karate kid party van 3 uur inclusief 
karate spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Karate versierpakket,verkleedpakket en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 
 

2. Karate clinic   
 

€ 65,00 incl btw 
 
 

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

3. Party kist incl. 
een karate clinic 
 

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

- Gecertificeerde sportinstructeur die 1 uur een karate 
training verzorgt in één van onze locaties 
- Draaiboek voor een karate kid party van 3 uur inclusief 
karate spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Karate versierpakket,verkleedpakket 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 karatepakken en 8 karatebanden  
Versier pakket Wit tafelkleed, rood servies, Japanse vlaggenlijnen, rode en witte ballonnen, 

Japanse vlag, waaiers, samurai zwaard en een cd met Japanse/Chinese muziek 
Traktatie pakket 1  Cup cake pakket, rijstwafels en rode limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende karate taart, luxe hapjes en drankjes  

Bel voor meer informatie of voor reserveringen naar: +31 (0)6 1441 1451 
 


