
• Attractieparken • Dierenparken • Bioscopen • Reizen • Shopping • Wellness & Beauty • Theater 

Tijd voor de zomer!

Het wordt weer zomer en wij hebben
er zin in! Speciaal voor jou hebben we
daarom ook dit jaar weer de leukste uitjes
verzameld, met kortingen tot maar liefst
50%. Neem je familie, vrienden of collega’s
mee en maak er een onvergetelijke zomer
van!

Ontdek wat het kleine Nederland
groots maakt in Madurodam, maak een
wereldexpeditie in één dag in WILDLANDS
of ga voor een dag actie en adrenaline naar
Walibi Holland.

Is er regen voorspeld? 
Breng dan een bezoek aan een van de 
musea of de Grotten van Han. Beleef een 
dagje sneeuwplezier bij Snowworld of race 
je energie eruit op de kartbaan.   

We wensen je een fijne zomer toe!

In het Maritiem Museum Rotterdam 
ontdek je de enorme invloed van de 
maritieme wereld op ons dagelijks 
leven. Eigentijdse tentoonstellingen 
voor grote én kleine avonturiers. 

Maritiem Museum
 

Dit seizoen laat Bobbejaanland je 
gillen op de rollercoasters, kan je 
chillen in lollige waterattracties en 
raak je niet uitgekeken in twee coole 
virtual reality rides. 

Bobbejaanland
 

Bezoek de Big Ben, Tower Bridge 
of London Eye! Je vaart met Stena 
Line comfortabel vanuit Hoek 
van Holland naar Harwich en je 
overnacht in een 2-persoonshut. 

Stena Line

KORTINGEN TOT

50%
OP UITJES & 

BELEVENISSEN

Familiepretpark de 
Waarbeek

Kijk binnenin voor meer 
informatie!

TOT 
€ 17

KORTING   

 TOT 50%

KORTING   

€ 1,50 

KORTING   



Fitland

Schrijf je in en ontdek alle mogelijkheden die Fitland te 
bieden heeft. Denk aan vrije sportmogelijkheden, de 
unieke Real Fitness Journeys (sporten met begeleiding), 
1:1 trainingen, personal trainingen en groepslessen (o.a. 
Kickboxen, BodyPump, Spinning en Yoga) en ontspan na 
afloop heerlijk in de saunacabines of de zwembaden.

Select Wellness Group

Een dag ontspannen, wegdromen en helemaal tot rust 
komen. Dat wil je toch ook? Met keuze uit meer dan 
25 wellnesslocaties, is ook voor jou een dag wellness 
dichtbij. Je hebt keuze uit de volgende aanbiedingen:
• Dagentree incl. Smoothie óf verse Muntthee voor € 22,50
• Avondentree incl. BorrelBites voor € 18,95

Een werelds avontuur! Maak een wereldexpeditie in één dag in WILDLANDS. Ontdek nieuwe 
werelden, sta oog in oog met wilde dieren en beleef spannende avonturen. 

Nieuw sinds voorjaar 2018: beleef een spectaculaire race door een mijn met een missie! Stap 
met je familie en vrienden in één van de mijnkarretjes,  laat je naar een duizelingwekkende 
hoogte van 20 meter brengen en beleef een onvergetelijke race tegen elkaar door de oude 
mijn; een mijn met een missie!

WILDLANDS

Geniet van zomerse voordelen met
www.leliezorggroepwegnahetwerk.nl

Nu vanaf € 18,95Korting op sauna entree

Bestellen doe je op: www.leliezorggroepwegnahetwerk.nl 

€ 9
KORTING   

RUIM 30%

KORTING   

Nu slechts € 39,95Korting op maandabonnement

30%

KORTING   



Nu slechts € 13Korting op entreetickets

Familiepretpark de Waarbeek

De Waarbeek in de Twentse bossen is een familiepretpark 
waar zwieren en zwaaien centraal staan. Leuk voor (piep)
jong en ouder. Ook fijn: direct naast het familiepretpark ligt 
het Pannekoekenhoes, waar de stevige trek kan worden 
gestild en de kinderen zich lekker kunnen uitleven in de 
indoor speeltuin!

Walibi Holland

De snelste, de hoogste, de langste: zeg je rollercoasters, 
dan zeg je Walibi. Met 12 onverbiddelijke thrill rides. Wat 
denk je van de nieuwste en de meest spectaculaire ride 
Lost Gravity? Die zo bizar is, dat je niet meer weet wat 
boven en onder is. Dus hard gaan? Walibi.

De Pannenkoekenboot

Vaar 75 minuten mee met de Pannenkoekenboot 
(Rotterdam, Amsterdam of Nijmegen) waar je een 
prachtig uitzicht hebt. In een ongedwongen sfeer geniet 
je onbeperkt van het pannenkoekenbuffet.  Na het 
pannenkoeken eten kun je heerlijk uitwaaien op het 
buitendek.

Dolfinarium

Ontmoet de springende dolfijnen, kolossale walrussen, 
bulderende zeeleeuwen en hobbelende zeehonden. Bekijk 
de bijzondere bruinvissen en ervaar hoe roggen en haaien 
aanvoelen! Aan het einde van de dag weet jij alles over 
deze unieke dieren.

Madurodam

Kom naar Madurodam, een stad vol miniaturen, doe-dingen 
en attracties. Stap in de schoenen van dj Armin van Buuren 
en mix zélf beats. Leren vliegen? Dat kan op Schiphol! 
Natuurlijk kun je ook buiten ravotten. Voor grote kinderen 
is er speeltuin de Waddenzee. De allerkleinsten kunnen 
terecht in de nijntje-speeltuin. 

SnowWorld

Een heerlijk dagje sneeuwplezier beleef je bij SnowWorld 
Zoetermeer en SnowWorld Landgraaf, in 2017 verkozen 
tot beste skihal! Beide locaties hebben pistes voor 
zowel beginners als gevorderden, zodat er voor elke 
wintersporter een uitdaging te vinden is. Kortom een leuk 
dagje uit voor jong en oud!

Korting op entreetickets

Prijzen verschillen
per activiteit

Korting op entreetickets

€ 11
KORTING   

10%

KORTING   

TOT 50%

KORTING   

RUIM 20%

KORTING   

€ 5 

KORTING   

Nu slechts € 13,50Korting op entreetickets

Nu slechts € 22,50Korting op entreetickets

Nu vanaf  € 12,15Korting op arrangement Nu slechts € 6,25

Bestellen doe je op: www.leliezorggroepwegnahetwerk.nl 

50%

KORTING   
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Hoe werkt het?
Inloggen, bestellen en betalen

Contact
Heb je vragen over het inloggen, de 

aanbiedingen, hoe je moet bestellen of wil 

je ons misschien een tip doorgeven voor het 

aanbod? 

 

De klantenservice is bereikbaar via: 

T     070 - 413 21 81
E     info@leliezorggroepwegnahetwerk.nl
De klantenservice is bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 

17.30 uur. 

STAP 3 - BETALEN
Je kunt de tickets en producten betalen 

via iDEAL. Een iDEAL betaling is een 

betaling via internetbankieren.

Stap 2 - BESTELLEN 

Het bestellen van entreetickets of 

producten werkt heel simpel. Op de 

website vind je in iedere aanbieding het 

item ‘Bestellen’ of ‘Reserveren’ en de 

bestelvoorwaarden. Hier staat altijd 

uitgelegd hoe je een bestelling of 

reservering kunt plaatsen. Onder 

hetzelfde kopje staat ook aangegeven 

of je de bestelling per post of per e-mail 

ontvangt. 

STAP 1 - INLOGGEN
Ga naar de website van www.

leliezorggroepwegnahetwerk.nl en log 

in met jouw persoonlijke inlogcode en 

wachtwoord. Heb je nog niet eerder 

ingelogd of ben je jouw inloggegevens 

kwijt? Neem dan contact op met de 

klantenservice, zij helpen je verder op weg.


