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Zooparc nu slechts € 7,50 p.p. mede mogelijk gemaakt
door Kortingenactie
Voel je een échte ontdekkingsreiziger en ga op expeditie bij ZooParc Overloon.
Hier ben je verzekerd van avontuurlijke ontmoetingen met bijzondere diersoorten
in een prachtige, natuurlijke omgeving.
Van stoere baardapen tot felroze flamingo’s en van indrukwekkende miereneters
tot de brullende leeuwen. Ook dieren als cheetahs zijn van vlakbij te bewonderen
en sinds kort ontmoet je er zelfs witte tijgers! Jij beleeft een avontuurlijk dagje
uit! Kaarten alleen verkrijgbaar via www.kortingenactie-zuid.nl rechts op de site
bij lastminute en pathé kaarten.
Kaarten zijn geldig t/m 30 juni 2017 OP=OP

Thermae 2000 nu slechts € 16.25
Geniet van het schoonste water van Nederland bij Thermae 2000! Deze wellness
locatie is een van de grootste locaties van Nederland met zo’n 60.000 m2 aan
oppervlakte. Het water is afkomstig uit 400 meter diepe bronnen met een
heilzame werking. Als echte wellness liefhebber moet je echt een keer een
bezoek hebben gebracht aan deze wellness locatie. Kaarten alleen verkrijgbaar
via www.kortingenactie-zuid.nl rechts op de site bij lastminute en pathé kaarten.

Thermen Arcen 6 uur voor slechts € 13,00 (beperkt
beschikbaar)
Thermaalbad Arcen dankt zijn naam aan de baden met thermaalmineraalwater
van 35-36 ºC, dat opwelt vanuit een 892 meter diepe bron. Thermaalbad Arcen
beschikt over diverse thermaalbaden, zowel binnen als buiten. Geniet van de
weldaad van bruisend thermaalmineraalwater op de bubbelbanken. Of ga eens
onder de waterval staan om te voelen hoe ontspannend het stromende water is
voor uw nek en schouders. Ook de whirlpools en de onderwaterstraalmassages
zijn een echte verwennerij voor uw belaste spieren. Kaarten kosten bij ons slechts
€ 12,00 en zijn te bestellen via www.fwpinfo.nl bij lastminute tickets rechts op de
site! Geldig t/m 8 juli 2017

Gaiapark nu volw. en kinderen voor slechts € 12,50
Een bezoek aan Gaiapark is een complete Wereldreis in 1 dag! Op de Afrikaanse
Savanna vind je ’s werelds mooste dieren, zoals de imposante neushoorn en
statige giraffen. Ook de super snelle cheeta’s en de koning der dieren, de
indrukwekkende leeuw, zijn thuis op de Savanna. Een bijzondere ervaring tijdens
de wereldreis wacht in Taiga. Tijdens je wandeling door een prachtig landschap
bewonder je de meest unieke diersoorten. Zo maak je kennis met grootoorvossen
en muskusossen- diersoorten die je in geen enkele andere Nederlandse
dierentuin tegenkomt. Bovendien ontdek je de leukste dierenweetjes tijdens de
diverse presentaties die de ervaren dierenverzorgers iedere dag weer vertelen

over de dieren in GaiaZoo en hun soortgenoten in het wild. Kaarten zijn te
bestellen voor slechts € 12,50 via onze website www.kortingenactie-zuid.nl rechts
bij lastminute/ bioscoopkaarten.

De Efteling actie via Albert Heyn was weer
een succes, er zijn ruim 1250 kaarten
verkocht aan onze leden. Nogmaals bedankt
voor uw medewerking!

Nieuwsbrief 13-06-2017
is: WYV5DT4N

Code voor bestellen via Touch

Walibi nu slechts € 22,75 (niet geldig tijdens Halloween)
Walibi is geen attractiepark, maar een plek waar je jezelf écht leert kennen. De
thrill rides geven je de kans om je grens op te zoeken. Angstaanjagende hoogtes,
heftige drops en gierende kurkentrekkers zetten niet alleen letterlijk je wereld op
z’n kop, maar brengen je ook dichter bij jezelf. Walibi daagt je constant uit om
buiten je comfortzone te stappen, want Walibi gelooft dat alleen echte ervaringen
je wereld rijker maken en jou veranderen. Stap uit je comfortzone en laat het je
veranderen. Dare to get real! Kaarten zijn te bestellen voor slechts € 22,75 via
onze website www.kortingenactie-zuid.nl rechts bij lastminute/ bioscoopkaarten.

Op zoek naar jouw groene vakantiebestemming dichtbij
huis?
Topparken Résidence Valkenburg, Zuid – Limburg, nu 10% korting op jouw verblijf
in Zuid – Limburg. Vlakbij het historische mergelstadje Valkenburg aan de Geul,
vindt u Résidence Valkenburg in Schin op Geul. Hier kunt u genieten van een
heerlijke vakantie in een vakantiehuis of gebruik maken van de camping.
Résidence Valkenburg is een compleet vernieuwd park, met vele faciliteiten voor
jong en oud, zoals een sfeervol en smakelijk restaurant, een verwarmd buitenbad

en in het hoogseizoen ( kinder) animatie. Kijk voor meer informatie en de
voorwaarden op onze website www.kortingenactie-zuid.nl

Moviepark Germany geen € 39,00 maar slechts € 21,75
Net over de grens bij Bottrop, worden in Movie Park Duitsland tal van attracties
en shows aangeboden rondom het thema film. Geniet van Movie World met haar
fantastische filmdecors, supersnelle achtbanen en adembenemende shows
waarbij u zich voor even in Hollywood waant…! Bezoek ook de grote nieuwe
attractie van MoviePark dit seizoen! Een compleet nieuwe di(no)mensie… Laat u
meevoeren naar een oerwereld in een mysterieuze oude tempel... Bij
opgravingen in MoviePark Germany zijn hier, in een 700 meter diepe schacht,
gigantische overblijfselen uit de oertijd. Kaarten zijn te bestellen via de website
www.kortingenzactie-zuid.nl bij Last minute ! rechts op de website!

