Beleef met de Gezinsbond een magische ledendag
Ga met de Gezinsbond richting attractiepark Toverland in Sevenum (Nederland). Een nieuw
topattractiepark. Magische beleving staat voorop en gezinnen zullen hun hart kunnen
ophalen bij de vele en leuke activiteiten.
Attractiepark Toverland (n)ooit van gehoord?
Attractiepark Toverland richt zich voornamelijk op gezinnen met kinderen tussen 3 en 14
jaar, jong en oud kunnen er hun hartje ophalen op de vele attracties en genieten van de
leuke activiteiten in de vier parkzones, reis nu al virtueel door de Magische Vallei, Troy
Area, Magic Forest en Land van Toos. Surf snel naar www.toverland.nl
Magisch
'Het' thema van Toverland, 2 indoorhallen en 8Ha buitenruimte. Zelfs bij slecht weer een
zekerheid tot veel gezinsplezier.
'Jommeke in Toverland'
Jommeke bestaat dit jaar 60 jaar en met de nodige toeters en bellen zal
hij ook in Toverland voor de Gezinsbond aanwezig zijn. Met:
-

Extra activiteiten in Toverland met Jommeke;
Een verjaardagspakket van Jommeke aan een voordeeltarief €5
i.p.v. €20 in Toverland af te halen;
Een verkoopstand met strips van Jommeke aan voordeeltarieven
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Ga met de Gezinsbond de uitdaging aan en een voordeeltarief richting Toverland!

Volwassenen en kinderen
vanaf 120cm
Kinderen tussen 90cm en
120 cm
Kinderen kleiner dan
90cm
Busvervoer

Gezinsbond
Tarief
17 euro

Tarief
Toverland
26 kassa
23,5 online
16,5 kassa
16 euro
online
gratis

9 euro

gratis

korting
9 euro
6,5 euro
7,5 euro
7 euro

5 euro/persoon

Als gezin bespaar je al snel 30 tot 50 euro op een dagje Toverland. Het lidgeld op 1 dag
terugverdiend!
En, als extra geven we je het parkingticket cadeau = 7 euro extra korting

MAAR misschien nog wel veel leuker… met de bus allemaal samen
naar Toverland.
Gezinsbond gewest Aalst organiseert de busrit (maximaal 2 bussen – dus wacht
niet te lang om in te schrijven) vanaf de carpoolparking aan de E-40 in Erpe-Mere, vertrek
om 7.30 u.
Je kan mee met de bus voor € 5,00 per persoon. Wie graag
rechtstreeks per e-mail meer informatie wil ontvangen of wil inschrijven, neemt contact op
met Eddy De Backer, Stefaan Glorieuxstraat 9, 9340 Smetlede, e-mail:
eddy.de.backer@scarlet.be , GSM 0499/16.36.69.
Volgende gegevens zijn noodzakelijk:
Naam gezin: ………………………………………………………… Lidnummer: …………………………………………..
Aantal volwassen deelnemers vanaf 120 cm: …. Aantal kinderen tussen 90 en 120 cm: …..
Aantal gratis kinderen kleiner dan 90 cm:
Aantal Jommekes verjaardagsboxen: …..

….
Aantaal deelnemers busvervoer: …..

Mailadres: ………………………………………………………………………….. Telefoonnummer: ………………………
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld op de rekening van
de Gezinsbond gewest Aalst BE55 9796 4911 8244 met vermelding van
“Toverland”, uw naam en lidnummer (minimaal vereiste gegevens).
Inschrijvingen moeten ten laatste op 25 september 2015 binnengestuurd en
betaald zijn.
De uitstap naar Toverland is enkel voor leden van de Gezinsbond.
Tot zaterdag 10 oktober!
Meer informatie www.gezinsbond.be/toverland

