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Code voor bestellen via Touch

Natuur en Dierenpark Brüggen nu geen € 8.90 maar
slechts € 2,00
Bewonder kangoeroes, alpaca's en zebra's en aai en voer allerlei dieren zoals
kamelen,
geitjes en nog veel meer. Mooi park net over de Nederlandse grens
Veel leuke attracties zoals een grote speeltuin en een verzonken schip. Kaarten
zijn geldig vanaf 24 mrt 2018 t/m 24 juni 2018. Kinderen tot 2 jaar hebben gratis
toegang. Kaarten verkrijgbaar via het bestelformulier bij deze nieuwsbrief en via
www.kortingenactie-zuid.nl bij Bioscoop tickets/lastminute.

Kaarten voor Live on the Beach voor slechts € 30,00 p.p.
(ipv € 41,50)
Golden Earring heeft als een van de weinige Nederlandse bands grootschalig
internationaal succes gehad. De band gaf al eerder een strandconcert, maar wil
nog 1x naar het strand van Scheveningen op donderdag 6 september 2018 voor
een legendarisch concert met al hun grote hits, zoals: ‘Twilight Zone’, ‘When The
Lady Smiles en natuurlijk Radar Love!
Anouk, de meest succesvolle rockzangeres van Nederland geeft vrijdag 7
september op deze unieke locatie een groots concert op het strand.
Zaterdag 8 september is ‘The Festival Day’ van LIVE on the BEACH. Naast de
anderhalf uur durende headline show van Typhoon staat er nog veel meer op
het programma. Want wat te denken van optredens van Ronnie Flex &
Deuxperience, Big2, Pat Smith, Re:Freshed Orchestra met Diggy Dex,
Kenny B, Postmen en Brainpower? Het kan niet op! Zelfs King Bee is Back
By Dope Demand! En om het feest helemaal compleet te maken wordt de dag
afgesloten met een spectaculaire DJ Aftershow van The Flexican.
Tijdens deze concerten sta je op het Scheveningse strand met je de voeten in het
zand en uitzicht op zee te genieten van drie fantastische concerten. Mis dit dus
niet! Voor deze unieke LIVE on the BEACH Strandconcerten zijn nu tickets van €
41,50 (incl. servicekosten) voor € 30,00 (inclusief servicekosten) beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op www.kortingenactie-zuid.nl

Bezoek 't Veluws Zandsculpturenfestijn met 10%
korting!
Verschillende werken van Hollandse Meesters, maar ook sculpturen van de
meesters zelf pronken dit jaar op 't Veluws Zandsculpturenfestijn in
Garderen. Het thema van dit jaar is Hollandse Meesters. Werken van Vincent

van Gogh, Rembrandt van Rijn en Frans Hals zijn tot in detail nagemaakt als
zandsculptuur. Bekijk De Nachtwacht in zand! Bestel uw tickets via
www.kortingenactie-zuid.nl bij dagje weg.

Mededeling
Door de grote aanvragen van Pathé en pretparken moet u de komende weken
rekening houden dat de levering wat vertraging kan oplopen. Bestel dus niet op
het allerlaatste moment!!

Keukenhof kaarten
van 22 maart tot en met 13 mei is de keukenhof weer geopend. De
Keukenhof is het mooiste lentepark ter wereld! Ruim zeven miljoen tulpen,
narcissen en hyacinten zorgen acht weken lang voor 32 hectare aan geur en
kleur. Het park biedt daarnaast ook dertig wekelijks wisselende bloemenshows,
zeven inspiratietuinen, honderd kunstwerken, een prachtige windmolen, een
speeltuin ... Kaarten gaan bij ons € 15.00 kosten. Kaarten zijn te bestellen via ons
bestelformulier bij deze nieuwsbrief en via de website www.kortingenactie-zuid.nl
bij Last minute/ Pathe tickets.

Efteling nu € 28,50 max 4 p.p.
Laat je betoveren door de vele attracties, sprookjes en parkshows, midden in het
groen. Zweef tussen de trollen en elfjes in de Droomvlucht en trek ten strijde
tegen de draak in de dubbele houten racerachtbaan Joris en de Draak. De
allerkleinsten gaan op reis met Jokie en Jet in Carnaval Festival en waaghalzen
storten met 90 km/u de goudmijn van Baron 1898 in. In de Efteling beleeft jong
en oud al 65 jaar betoverende avonturen. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website
www.kortingenactie-zuid.nl bij last minute/Pathé tickets.

Blijdorp nu in de aanbieding! Volw. € 16,50 en kinderen
€ 14,00
Beleef een van Europa’s mooiste dierentuinen en maak een wereldreis in 1 dag.
Struin over de afrikaanse savanne en sta oog in oog met de prachtige girafen. In
het Congoleese regenwoud wonden de okapi’s, zeldzame bosgirasses. In het
overdekte Oceanium wandel je over de zeebodem en ontmoet je
zeartpunthaaien, zeeschildpadden en vele andere oceaanbewoners. Ga op
bezoek bij het jonge olifantje Sunay en zijn familie in het tropisch bos Taman
Indah. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.kortingenactie-zuid.nl bij last
minute/Pathé tickets.

Juliana Toren geldig t/m 21 juli 2018 nu slechts € 14,50
p.p. ipv. € 22,50

Hebben je kinderen een leuk dagje uit verdiend? Kom dan naar kinderpretpark
Julianatoren in Apeldoorn. Kinderpretpark Julianatoren is het leukste
kinderpretpark in Nederland. Het park heeft meer dan 60 attracties, spectaculaire
shows en grote evenementen. Leuk voor jong én oud. Daarnaast is
kinderpretpark Julianatoren de plek om de favoriete tv-helden van je kinderen te
ontmoeten, zoals Jul & Julia. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website
www.kortingenactie-zuid.nl bij last minute/Pathé tickets.

Plopsa Coevorden indoor nú 2 kaarten voor € 20,00.
Actie is verlengd!!
Laat je betoveren door de magische wereld van Studio 100 en beleef een
onvergetelijke dag in het mooiste indoorpretpark van Nederland in Coevorden.
Dans in de K3-Disco, spring tussen Dansende Fonteinen, klim in Plops speelboom,
maak een bloedstollende vaart op de Wickiebaan, geniet van een spetterende
Show van je Studio 100-helden in het nostalgische amftheater en trotseer De
Woeste Zee! Kaarten zijn de hele maand april, zo lang de voorraad strekt te
bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij Bioscoop tickets/lastminute. U
besteld 1 kaart voor € 20,00 , maar krijgt 2 kaarten. OP=OP!!

Plopsa de Panne geen € 36,00 maar heel de maand april
slechts € 18,00
Kabouter Plop, Mega Mindy, Bumba, Maya de Bij en al hun vrienden staan te
popelen om je welkom te heten in Plopsaland De Panne! Het meest bezochte
pretpark van België combineert de magie van Studio 100 met het plezier van
meer dan 50 attracties voor jong en oud. Plopsaland De Panne verwelkomt dit
jaar de gloednieuwe themazone Heidiland waarin Heidi de hoofdrol speelt. Je
raast er tegen een snelheid van meer dan zeventig kilometer per uur over de
rails van de houten coaster Heidi The Ride of maakt er een beestige rit op de
Dierenmolen! Slecht weer? Niet getreurd! Droom weg op meer dan 10 magische
attracties in het overdekte Mayaland, maak een boottochtje door het Bos van
Plop of geniet van de superleuke liveshows in het Plopsa Theater! ! Kaarten zijn
de hele maand april, zo lang de voorraad strekt te bestellen via
www.kortingenactie-zuid.nl bij Bioscoop tickets/lastminute. OP=OP!!

Gaiapark volw. geen € 20,50 maar € 14,50 en kind geen
€ 18,50 maar € 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 girafen. 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 de
hele maand april, zo lang de voorraad strekt te bestellen via
www.kortingenactie-zuid.nl bij Bioscoop tickets/lastminute. OP=OP!!

Toverland volw. nu € 24,00 en kinderen tot 1m20 nu €
18,00
Laat je meenemen in de magie van Toverland. Ga op avontuur in de mysterieuze
wildwaterbaan, ontdek jouw eigen magische krachten in het Toverhuis of waag
een ritje op de motor. Stap in de boomstamwildwaterbaan waar jouw ritje eindigt
met een splash vanaf 15 meter hoogte. Het hoogtepunt van een dagje Toverland
is natuurlijk Troy: de hoogste, snelste en langste houten achtbaan van de
Benelux. ! Kaarten zijn de hele maand april, zo lang de voorraad strekt te
bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij Bioscoop tickets/lastminute.
OP=OP!!

Samen meer bereiken!
De uitbreiding van de website is klaar voor gebruik en bied nog meer
mogelijkheden. Door het bundelen van onze krachten hopen wij voor onze leden
nog meer aanbiedingen te kunnen verzorgen. Want samen bereik je nu eenmaal
meer!!!
Unieke aanbiedingen op de website
De leden kunnen inloggen op de website en hebben gelijk toegang tot alle
aanbiedingen. De website is alleen toegankelijk voor onze leden, Van uitstapjes
tot Vakantie s en alles wat er tussenin zit. Unieke aanbiedingen, die wij speciaal
voor onze leden regelen!
Toegangskaarten kopen, betalen en gelijk gebruiken!!!
Daarnaast koop je nu op de website rechtstreeks je kaartjes met korting voor
pretparken, bioscoop, dierentuin en pannenkoeken boot en nog een aantal sauna
. Ruim 75% van deze kaartjes zijn
e-tickets, dus gelijk te gebruiken!!! De
andere toegangskaarten heb je binnen 2 dagen in huis. Het betalen gaat
makkelijk en is in een beveiligde omgeving.
Bioscoop en Last-Minute

Hier vindt je de aanbiedingen van de FWP, kortingenactie-zuid.nl en bioscoop
tickets
Verwerkingstijd max. 24 uur
Dagje weg ; deze site levert de kaartjes direct na betaling
Koopuwticket ; deze leverancier verzend de attractieparken a la minuut
Mits anders vermeld
Bij de Touch inlog ziet u veel nieuwe aanbiedingen 2 voor 1 prijs
Deze worden meestal niet direct geleverd maar op bestelling
Let op; lees de voorwaarden hierbij goed na voor u bestel
Mis geen aanbieding meer!!!
Wil je geen aanbieding missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de
kortingenactie-zuid.nl Zodra er een nieuwe aanbieding op de website staat,
brengen wij je direct op de hoogte!
Ga dus snel kijken op www.kortingenactie-zuid.nl en log in met de code van uw
eigen PV of vereniging..
Inlog code website!
Heeft u geen inlogcode voor de website www.kortingenactie-zuid.nl, vraag deze
dan aan bij uw eigen (personeels)vereniging.
Veel plezier met de kortingen en aanbiedingen op onze site!
Het webmaster team , info tel. 0638936165

