
Het meest spectaculaire dagje uit voor het gezin.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.walibi.nl 

40%
Korting

In Avifauna leven talloze vogels van klein tot groot
samen met o.a. halfapen en rode panda’s!
Voer zelf de lori’s en beleef de spannende vogeldemonstraties. 
Kijk voor de actuele openingstijden op avifauna.nl

50%
Korting

Voor het seizoen 2022 biedt het Dolfinarium in Harderwijk abonnement-
houders van Slagharen 50% korting op de reguliere entreeprijs van €28,50

50%
Korting

BillyBird Park Hemelrijk is een recreatiepark en 
strandbad dat binnen- en buitenplezier biedt voor 
iedereen! BillyBird Park Drakenrijk is een strandbad 
met AquaFunPark en buitenspeeltuin, dat plezier 
biedt voor iedereen! Kom met de hele familie 
een dagje spetteren en zwemmen bij BillyBird 
Openluchtzwembad Het Run in Drunen, Brabant!

50%
Korting

Dé dierentuin voor kinderen
Kijk voor de actuele openingstijden op www.dierenparkamersfoort.nl 

30%
Korting

Apenheul
Reserveer online je tickets met 50% korting!

50%
Korting

Madurodam. Moet je meemaken.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.madurodam.nl

50%
Korting

Kom maar langs... Als je durft!
Kijk voor de actuele openingstijden op www.avonturenpark.nl

50%
Korting

Een werelds avontuur!
Kijk voor de actuele openingstijden op www.wildlands.nl

50%
Korting

De magie van Studio 100 in combinatie met talloze attracties!
Kijk voor de actuele openingstijden op www.plopsa.nl

40%
Korting

Kom ‘gewoon lekker buitenspelen’ 
in de buitenlucht! Kijk voor de 
actuele openingstijden op
www.oudvalkeveen.nl

50%
Korting

In GaiaZOO ervaar je hoe 
bijzonder onze aarde is. Kijk voor 
de actuele openingstijden op 
www.GaiaZOO.nl

50%
Korting

Discover your own magic!
Kijk voor de actuele 
openingstijden op
www.toverland.com

20%
Korting

Speel en ontdek op een Landgoed 
vol verrassingen. Kijk voor de 
actuele openingstijden op
www.landgoednienoord.nl

40%
Korting

Kijk voor de actuele 
openingstijden op
www.billybird.nl

Extra korting
bij vele parken!

Nóg meer plezier
van je goud

abonnement!



Apenheul
1. Ga naar www.apenheul.nl/webshop 
2. Kies voor de button ‘Ik heb een kortingscode’
3. Voer de actiecode in: SLHABODG22
4. Kies een beschikbare datum en kies het aantal tickets (evenredig 
aan het aantal persoonsgebonden abonnementen) dat je wilt 
reserveren
5. Voer je gegevens in en bevestig je bestelling
6. Je ontvang je tickets per mail
7. De tickets zijn alleen geldig op vertoon van een geldig abonnement 
en niet geldig icm andere acties. 

Madurodam

Hellendoorn
Geldig op reguliere openingsdagen van 9 april 2022 t/m 30 oktober 
2022. Entreetickets (op datum) met 50% korting op de kassaprijs 
kunnen in de ticketshop van Avonturenpark Hellendoorn worden 
gekocht. Entreetickets met korting zijn alleen geldig op vertoon van je 
geldige lidmaatschap van desbetreffend park en geldig legitimatiepas.  
Alleen te gebruiken door pashouder, onbeperkt geldig. Niet geldig 
i.c.m. andere acties/kortingen en niet inwisselbaar voor geld. Kijk voor 
actuele openingstijden en reserveringsvoorwaarden op
www.avonturenpark.nl

Wildlands Advanture Zoo Emmen
Op vertoon van je geldige Slagharen Jaarabonnement krijg je 
50% korting op de reguliere entreeprijs. Het aanbod is geldig 
in seizoen 2022. De actie is niet geldig in combinatie met 
andere acties, (groeps)kortingen, Air Miles of elders verkregen 
entreebewijzen en niet inwisselbaar tegen contact geld. Kijk 
voor alle voorwaarden en openingstijden op
www.wildlands.nl.

Plopsa
Abonnementhouders van Slagharen ontvangen onbeperkt 
40% korting op de reguliere toegangsprijs voor kinderen >1 
meter en volwassen op vertoon van hun jaarabonnement en 
dit tijdens het seizoen 2019. Voor de concrete tarieven en 
openingsuren wordt verwezen naar de site van
www.plopsa.be.

Toverland
Abonnementhouders van Attractie- 
& Vakantiepark Slagharen kunnen 
Attractiepark Toverland onbeperkt 
bezoeken met 20% korting op 
de reguliere entreeprijs voor 
personen v.a. 140 cm van 2 april 
t/m 6 november 2022. Reserveer je 
bezoekdag via
tickets.toverland.com/reserveren

Oud Valkeveen
Tegen inlevering van deze bon 
en op het vertoon van je geldige 
Slagharen Abonnement ontvang je 
50% korting op de reguliere entree-
prijs van Speelpark Oud Valkeveen. 
Geldig: Seizoen 2022

Gaia Zoo
Tegen inlevering van deze bon 
en op het vertoon van je geldige 
Slagharen abonnement ontvang je 
50% korting op de reguliere entree-
prijs van Gaia Zoo.
Geldig: seizoen 2022

Landgoed Nienoord
De abonnementhouders van 
Attractie- & Vakantiepark Slagharen 
ontvangen 40% korting op de 
reguliere entreeprijs van Familiepark 
Nienoord. Geldig in seizoen 2022

Avifauna
Tegen inlevering van de bon aan de kassa van Avifauna krijg 
je op vertoon van je geldige abonnement 50% korting op de 
reguliere entree. Geldig van 1 april tot en met 31 oktober 
2022. Niet geldig in combinatie met andere acties en niet 
inwisselbaar voor geld.

Dolfinarium
Koop je tickets via tickets.dolfinarium.nl. Vul bij promotie 
code de volgende code in: 22APSLAG en bestel je tickets! 
(Max. 5 tickets per abonnement) Geldig van 1 maart 2022 
t/m 30 oktober 2022. Neem op de dag van bezoek je 
geldige abonnement én je entreeticket mee. Zonder geldig 
abonnement of ticket kunnen we je helaas geen toegang 
verlenen tot het park.

Billybird
Abonnementhouders van Attractie- & Vakantiepark Slagharen 
ontvangen op vertoon van een geldige jaarkaart, 50% korting 
op de kassaprijs bij een bezoek aan BillyBird Park Hemelrijk 
& Drakenrijk.

Dierenpark Amersfoort
Abonnementhouders van Attractie- & Vakantiepark Slagharen 
ontvangen in 2022 onbeperkt 30% korting op de dagentree-
prijs van DierenPark Amersfoort. Maak voorafgaand aan je 
bezoek een reservering via www.dierenparkamersfoort.nl/
plan-je-bezoek, kies op deze pagina voor de optie ‘Tijdslot 
reserveren’. Verzilver je korting vervolgens aan de kassa van 
DierenPark Amersfoort op vertoon van jouw geldige abonne-
mentspas.

Met een abonnement van Attractie- & Vakantiepark 
Slagharen geniet je optimaal van alle pret die we jou te 
bieden hebben. Met je goud abonnement:

Maximaal genieten met je 
abonnement van Slagharen!

Toegang tot het attractiepark t/m 7 januari 2024

Altijd 15% korting bij alle restaurants en shops op het park*

15% korting op overnachtingen (online te boeken met de actiecode 
2022SEASONPASS, niet geldig bij bestaande aanbiedingen)

Gratis parkeren tijdens je bezoek

Ontvang je gratis extra’s waaronder: 1x Snack menu, 1x Slagharen 
gift, 1x Verrassingsitem op vader- en moederdag

Inclusief korting op geselecteerde parken in Nederland.
Zie voor meer informatie: www.slagharen.com/nl/abonnementen

*Met uitzondering van Dunkin’ Donuts

De korting is geldig van 1 januari t/m 31 
december 2022
De korting is persoonsgebonden en 
geldig voor 1 persoon
De korting is 50% per persoon en van 
toepassing op de reguliere kassaprijzen 
geldend in 2022
Vooraf reserveren van een 
bezoekdatum en aankomsttijd is 
verplicht: www.madurodam.nl/tickets

Aan de kassa toont men de digitale 
tijdslotbevestiging i.c.m. de geldige 
abonnementspas 
Aan de kassa betaalt men het 
gereduceerde tarief
De korting is niet geldig in combinatie 
met andere aanbiedingen en niet 
inwisselbaar tegen contant geld

•

•

•

•

•

•

•

Walibi Holland
Op vertoon van je geldige abonnement aan de kassa van 
Walibi Holland ontvang je 40% korting op het reguliere 
volwassenen kassatarief. De korting is geldig tijdens reguliere 
openingsdagen van 2 april t/m 2 oktober 2022 en niet geldig 
i.c.m. andere kortingen.


