
In het kort..
- 10.000 m2 handboogcentrum in het buitengebied van Horst
- Binnenbanen, buitenbanen, verwarmd overdekt terras, 
fruittuin, moestuin en dierenweide
- Veiligheid staat voorop
- Laagdrempelige activiteiten
- Gediplomeerde trainers
- Geschikt voor minder-validen
- Voor vrijgezellenfeestjes, vriendengroepen, bedrijfsuitjes, 
familiefeestjes, scholen, scouting, jeugdweekenden etc
- Rolstoelvriendelijke accommodatie
- Baby verschoontafel
- Vergaderruimte
- Workshops

Gratis activiteiten:

- Schaken in het groot
- Darten
- Kinderspeelmeubel

Onze activiteiten bestaan altijd uit:
Uitleg veiligheid, materiaal en schiettechniek, wedstrijdje met prijsuitreiking en vrij schieten.
Zijn er kinderen bij? Onder de 7 jaar gratis en voor kinderen vanaf 8 jaar tot en met 11
jaar voor € 7,50. Uitgezonderd Archery Play: vanaf 10 jaar € 15,00

Bij minder dan 10 personen betaal je het starttarief berekend op 10 personen.

Archery Play € 15,00
Een spel met bogen en speciale pijlen met een zachte foampunt waarmee de teams 
strijden om de overwinning op ons buitenterrein. Vanaf 10 jaar. Starttarief € 150,00
Maximaal 1,5 uur

Archery Play is ook te huur!
Speciaal voor scholen, scouting en jeugdweekenden zodat je op eigen locatie een spelvorm 
in elkaar kunt zetten! Vraag naar de groepsprijzen, de spelvormen en mogelijkheden.

Extra te boeken tijdens de activiteiten:
Leuke en interessante rondleiding Handboogcentrum inclusief handboogwinkel € 1,50.
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.



Basis pakket € 15,00
Barebow (kale boog)/ballon schieten
Maximaal 1,5 uur 

Starttarief € 150,00

Bronzen pakket € 17,00 
Barebow, recurveboog (met vizier) en kies uit 
longbow of kruisboog.
Maximaal 2 uur
Starttarief € 170,00
 
Zilveren pakket € 19,00
Barebow, longbow, recurve, kruisboog, 
blaaspijp schieten.
Maximaal 2,5 uur 
Starttarief € 190,00

Gouden pakket € 25,00
Barebow, longbow, recurveboog, kruisboog, blaaspijpschieten, ballon schieten, 
schieten op 3D doelen (buitenactiviteit), schieten met luchtdrukgeweer op metalen 
2D doelen.
Maximaal 3 uur 

Zijn er kinderen bij? Voor kinderen onder de 7 jaar gratis en voor kinderen vanaf 8 
jaar tot en met 11 jaar voor € 7,50 een aangepast programma i.v.m. veiligheid.
Starttarief € 250,00

Dranken
Koffie en thee  € 1,50
Frisdrank   € 1,75 cola, cola light, sinas, ijsthee groen
Flesje water  € 1,00 met of zonder bubbels
Flesje Hertog Jan  € 2,00
Flesje Bavaria Donker € 2,00
Flesje Bavaria radler 0.0 € 2,00
Flesje Bavaria radler 2.0 € 2,00
Glas wijn   € 3,00

BBQ € 15,00 
Vier stukken vlees, diverse salades waaronder pastasalade, stokbrood, kruidenboter en 
sausjes inclusief warme satésaus.
Ben je met minder dan 10 personen dan betaal je het starttarief van € 150,00.
Kinderen tot en met 12 jaar: € 5,00 zij krijgen speciale kinderspiesjes.
Kinderen onder de vier jaar gratis.

Welkomstdrankje
Koffie/thee met Limburgse vlaai € 5,00
Kinderen glas fris en vlaai  € 5,00

Heb je nog vragen of wil je een datum reserveren?
Mail naar mary@archeryservicecenter.nl 

Voor meer informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

Kreuzelweg 23, 5961 NM Horst | 06 53151631 | www.archeryservicecenter.nl

Prijzen in deze folder zijn inclusief btw en per persoon.


