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Van Maandag 16 t/m zondag 22 augustus
Aan voordelig tarief naar
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Tijdens de grote vakantie kan je aan een voordelig tarief naar het pretpark
Bobbejaanland in Lichtaart. Het pretpark is geopend van 10.00u tot
18.00u. Voor deze hele dag plezier betaal je in vvk van 3 tot en met 15
jarigen € 21 en vanaf 16 jaar € 23. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis
mee. Niet-leden kunnen mee mits betaling van het normale tarief.
Parkeerjeton € 5.50 ipv € 6.00.
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De kaarten zijn een ganse week geldig dus je kan gaan wanneer je wil.
Aan de kassa betaal je 1,50 € extra P/P indien niet vooraf gereserveerd.
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Deze kaarten moeten gereserveerd worden ten laatste op 1 juli
of 12 augustus bij: Diana Borgmans 014-37.96.57 of e-mail:
diana@gezinsbondretie.be of via onze site
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Bij je inschrijving vermeld je duidelijk je naam, adres, lidnummer, tel- nr en
het aantal kaarten dat je wenst voor (gratis) kinderen en/of volwassenen.
De kaarten moeten op voorhand betaald worden via overschrijving op
rekening 646-4677104-69 of bij afhaling bij Diana.
De gereserveerde kaarten zullen klaar liggen aan kassa nr 15 van
Bobbejaanland. Verkochte kaarten worden niet terug genomen.
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Onze Prijzen:
gratis voor kinderen -3 jaar
€ 21 van 3 t/m 15 jarigen
€ 23 vanaf 16 jaar - volwassenen
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Lidkaartcontrole aan de kassa!!!

Normaal tarief:
kinderen -1meter gratis
€ 26.00 vanaf 1 m tot 1,40 meter
€ 31.00 vanaf 1,40 meter
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