Nieuwsbrief 10-10-2017
is: WYV5DT4N

Code voor bestellen via Touch

Thermae 2000 nu 2 dagkaarten voor slecht € 32.50
geldig t/m 31-01-2018
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 zijn te bestellen via
ons bestelformulier bij deze nieuwsbrief en via de website www.kortingenactiezuid.nl bij Last minute/ Pathe tickets! rechts op de website!

Halloween Fright Nights
Tijdens Halloween Fright Nights verzamelen rottende zombies, duivelse demonen
en bloederige Rednecks zich in Walibi Holland. Met 7 intense Scare Zones, 6
bloedstollende Haunted Houses, een heftige Walkthrough en een vette
horrorshow wordt oktober gruwelijker dan ooit.
Evil is here… Kaarten zijn binnenkort te koop op www.kortingenactie-zuid.nl bij
koop uw ticket!!

Oorlogsmuseum Overloon nú volw. slechts € 10,00 en
kinderen € 6,00
Sta in Oorlogsmuseum Overloon stil bij de Tweede Wereldoorlog, het verzet, DDay en de bevrijding. Het museum is al in 1946 letterlijk op het slagveld
gebouwd. Ontdek alles over het ontstaan, het verloop en de gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog.Het was een strijd zo fel en bloedig, dat de Slag bij
Overloon nooit vergeten mag worden. Na de heftige gevechten tussen de
geallieerden en de Duitsers in de herfst van 1944, stond er, nog voor de
wederopbouw van het dorp zelf, een museum.
Met de vaste tentoonstelling laat het museum zien hoe het zover heeft kunnen
komen, dat naast deze militairen meer dan vijftig miljoen mensen stierven tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Met meer dan 200 voer-, vaar-, en vliegtuigen op meer
dan 20.000 m2 raak je niet snel uitgekeken. En dat is maar goed ook, want dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is, daar mag iedereen gerust vaker bij stilstaan!
Kaarten zijn te bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij lastminute en
bioscooptickets!!

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 famingo’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.

Aviodrome 2 personen voor slechts € 21.50
Een dag vol vliegtuigactie voor jong en oud. Aviodrome organiseert dagelijks
gratis rondleidingen, 4D-flms en nog veel meer leuke activiteiten. LuchtvaartThemapark Aviodrome vertelt het boeiende verhaal van de Nederlandse
luchtvaart en laat deze veranderen in unieke avonturen! Kom met de hele familie
naar Aviodrome en bekijk binnen en buiten meer dan 100 vliegtuigen. Tijdens de
pilotenopleiding voelen de kinderen zich een echte piloot. Kaarten via
www.kortingenactie-zuid.nl bij Touch tickets.

