ÉÉN JAAR
GEZINSPLEZIER
VOOR MAAR € 70?
BESTEL
ENKEL NÚ
met 25 euro
korting!

DANKZIJ HET BOKRIJK
ABONNEMENT

Investeer in een jaar lang gezinsplezier: koop je Bokrijkabonnement 2023
nu tegen voordeeltarief dankzij Bokrijk en Gezinsbond!
Bestel je Bokrijkabonnement 2023 tussen 16/11 en 18/12/2022 aan 70 euro i.p.v. 95 euro
via www.gezinsbondlimburg.be
Als abonnee heb je meteen een streepje voor, binnen én buiten Bokrijk!
o Gratis toegang tot Openluchtmuseum Bokrijk met enkele gloednieuwe evenementen en activiteiten,
zoals Winterlicht, het Bokrijk Festival en het Repair Shop Weekend. Bovendien heropent in 2023 ook
museumdeel Haspengouw, waar Living History acteurs jou de geschiedenis doen herbeleven.
o 4 gratis parkeertickets (2 bij een individueel abonnement)
o Tot 50% KORTING op de toegangsprijs bij meer dan 50 toeristische partners zoals de Plopsaparken
(onbeperkt 40%), Bellewaerde (onbeperkt 40%), Walibi (onbeperkt 40%), Bobbejaanland (onbeperkt
50%), dierenparken zoals GaiaZOO (onbeperkt 50%), Safaripark Beekse Bergen (onbeperkt 30%), ZOO
Antwerpen (eenmalig 30%) en Planckendael (eenmalig 30%), voordelen bij het Atomium, Grotten van
Han, Speelgoedmuseum, ...
o Ontdek alle voordelen, voorwaarden en een volledig overzicht van de partners via www.bokrijk.be
Uitzonderlijke tarieven voor Leden Gezinsbond tussen 16/11 en 18/12:
70 euro i.p.v. 95 euro voor een gezins- of grootouderabonnement 2023
40 euro i.p.v. 47 euro voor een individueel abonnement 2023
13 euro voor een kinderabonnement 2023 (3 t.e.m. 12 j.)
Hoe bestellen? Enkel tussen 16/11/2022 en 18/12/2022
1) Stuur jouw gegevens door via www.gezinsbondlimburg.be. Kortingscode = 23PGezB
en
2) Betaal het correcte bedrag op rekeningnummer BE35 9733 5535 0137 van Gezinsbond vzw met vrije
mededeling 'Bokrijk/nummer Bokrijkabonnement/lidnummer Gezinsbond' (max. 5 dagen na stap 1)
Voorwaarden: Lid zijn van de Gezinsbond. Laattijdige of onvolledige aanvragen of betalingen worden
niet aanvaard. Je abonnement wordt per post verstuurd.
Als lid van Gezinsbond maak je met het Bokrijkabonnement in 2023 samen met je (klein-)kinderen de mooiste
herinneringen in ons Openluchtmuseum én bij onze partners. We wensen je alvast veel plezier toe!
Elk gezinslid krijgt een abonnementskaartje op naam om in 2023 vele voordelige uitstappen te doen.

GENIET ERVAN! Wel nú bestellen 😉

