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Circus Renz International nu met 25% korting
Circus Renz biedt schitterend klassiek kerstcircus in Maastricht! “The show must go on”
Maastricht - Circus Renz International is een indrukwekkend circus dat in de 25 jaar dat zij nu
rondreist in Nederland het bestaansrecht wel heeft bewezen. De circusfamilie reist generatie
na generatie al bijna 200 jaar succesvol rond in Europa. De succesformule: traditioneel circus en
constante kwaliteit, verrassende acts. Een ding staat als een paal boven water. Circus Renz
International is vooral geliefd omdat er in het programma gelukkig nog heel veel mooie dieren te zien
zijn. En met de dressuur van die dieren is niets mis. Zo presenteert Frans Renz jr. een prachtige
vrijheidsdressuur dat gepaard gaat met liefde, geduld en respect voor de dieren. In de tweede helft
van het programma komt u ook een prachtige combinatie-act tegen van exotische dieren die een
prachtig samenspel vertonen. Deze actie is geldig t/m 06 deecember. Kijk voor meer informatie op
www.kortingenactie-zuid.nl

Toverland een magische winterdag
O, wat is het hier gezellig! Toverland in de winter is in één woord: genieten! Terwijl de Tiroolse
jodelmuziek vanuit de Oostenrijkse Biergarten klinkt, maak je een rit in Maximus’ Blitz Bahn. Of waag
jij je aan een doldwaze rit door Land van Toos? Dan is het daarna tijd voor een dampende beker
chocolademelk. Laat het avontuur maar beginnen! Vanaf 5 nov tot 21 december verkopen wij de
kaarten voor slechts € 14,50

Toverland in de kerstvakantie magische winterweken
Het is Kerst. De mooiste tijd van het jaar. Tijdens de Magische Winterweken in de
kerstvakantie wordt Toverland versierd met dennenbomen, kerstballen en lampjes. In Land van Toos
en Wunderwald is er volop vermaak en extra entertainment. En dat is nog niet alles. In de winter is
alleen tijdens de Magische Winterweken ook Ithaka geopend! Het moment voor een extra
betoverende rit in Troy. Kom in de donkere dagen rond Kerst en Oud en Nieuw naar Toverland en
maak er jullie mooiste dag van. Kaarten voor de kerstvakantie kosten bij ons slechts € 17,50

Therme Arcen 2.5 uur entree voor slechts € 10,00 (november actieprijs)
Kom helemaal tot rust in de diverse thermaalbaden, zowel binnen als buiten
Geniet daarnaast in de sauna's, Kneippbaden, rustruimtes, dompelbaden en tuin met ligbedden
Het thermaalmineraalwater welt op uit de maar liefst 892 meter diepe bron en heeft een sterk
ontspannende en heilzame werking. Gezellig samen met vrienden, familie of romantisch met je
geliefde! Kaarten zijn te bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij lastminute en bioscoop.

Nederlands Openluchtmuseum geen € 19,00 maar slechts € 14.25
Een paradijs voor kinderen: het Kindererf. Help mee met karweitjes van vroeger: draag emmers
water aan een juk, doe de was met een wasbord en melk een koe. Help de boerin met het maken van
appelmoes en help de boer met het oogsten van de aardappels. Leuk: je mag aardappels mee naar
huis nemen om er chips of frietjes van te maken. Maak ook een ritje met de historische tram en smul
van poffertjes op het Zaanse plein. Tickets zijn te bestellen via www.kortingenactie-zuid.nl bij Dagje
weg.nl

