Gratis entreebewijs*

Voor Attractiepark Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland
* in combinatie met 1 volbetalende persoon

✁

Duinrell, een spetterend dagje uit
1 + 1 gratis!

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u het tweede entreekaartje
gratis. De kortingsbon is geldig tot en met 31 december 2015. Afhankelijk van het seizoen is de
korting te gebruiken voor het attractiepark of Tikibad.
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Tijdens het zomerseizoen t/m 26 okt 2014 (m.u.v. 27 en 28 september) én van 4 april t/m 25
okt 2015) is de korting te gebruiken voor het attractiepark (exclusief Tikibad).
Tijdens het winterseizoen (27 okt 2014 t/m 29 maart 2015) is de korting te gebruiken voor
het Tikibad.

Voorwaarden kortingsbon:

Korting te gebruiken voor 2e en 4e persoon (niet voor 6e, 8e etc.), niet geldig in combinatie
met overige acties/kortingen, niet inwisselbaar voor contanten, niet geldig tijdens exclusieve
evenementen. Kijk voor exacte openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl.

✁

Attractie- & Vakantiepark Slagharen
1 + 1 gratis!

In Attractie- & Vakantiepark Slagharen geniet je van méér dan 40 spannende attracties, wervelende shows en parades, uniek straattheater, lekker eten en drinken
en nog véééél meer leuks. Er is zóveel te doen voor jong en oud dat je aan één dag
eigenlijk niet genoeg hebt. En daarom kun je ook heerlijk overnachten in Slagharen.
Tegen inlevering van deze kortingsbon krijgt 1 persoon gratis toegang tot
Attractiepark Slagharen in combinatie met 1 volbetalende persoon. De korting geldt
niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. De kortingsbon is geldig
t/m 1 juli 2015. Kijk voor meer informatie op www.slagharen.com.

✁

Bobbejaanland, ‘t plezantste land
voor groot en klein! 1 + 1 gratis!
Elke attractie in Bobbejaanland is goed voor heel wat fun, sensatie of spanning! Je wordt het
hele jaar door getrakteerd op onvergetelijke shows en unieke evenementen. Ook de smurfen
zijn verzot op ’t plezantste land. Ze ruilden smurfenland in voor Bobbejaanland.
Als het plezant moet zijn, dan weet je waar je moet zijn... in Bobbejaanland! En als je durft,
kom tijdens de herfstvakantie (18 okt t/m 2 nov 2014) naar het griezelige Halloween met 2
avondopenstellingen. Ontdek alles wat er te beleven valt op www.bobbejaanland.be!

Voorwaarden kortingsbon:
plu: 43272

Tegen inlevering van deze kortingsbon krijgt 1 persoon gratis toegang tot Bobbejaanland i.c.m.
1 volbetalende persoon. Geldig t/m 30 juni 2015. Deze bon is niet geldig bij voorverkoop tickets,
niet geldig voor scholen en groepen, niet terugbetaalbaar, noch cumuleerbaar met andere
actie/promoties. Kijk op www.bobbejaanland.be voor onze openingsdagen.

plu: clubactie50%

Voorwaarden kortingsbon:

