KORTINGEN TOT

50

%

Madame
Tussauds
Bestel jouw tickets!

OP DE LEUKSTE
UITJES!

Beleef de leukste
najaarsuitjes!
Het wordt weer kouder buiten,
maar dat mag de pret niet
drukken. Ook in het najaar gaan
wij erop uit! Ga je mee?
Samen met de familie met in
het donker mini glowgolfen of
naar het IJsbeelden Festival om
sculpturen van wel 6 meter hoog
te bekijken!
Ben jij een echte Halloweenfan?
Test je stalen zenuwen bij
Walibi Fright Nights, waar de
donkere wolken het park een
angstaanjagende sfeer hebben
gegeven.
Voor wat rust en ontspanning
plons je in de baden van
Thermae 2000 of bewonder je de
schoonheid van de Oostenrijkse
landschappen bij TUI BLUE Hotel
Schladming.
Er is voor ieder wat wils! Je
ontvangt tot wel 50% korting
op deze uitjes en meer. Ga voor
het complete en meest actuele
overzicht naar de website.
Het team van
Amsterdamumc-voordeel.nl

Registreren

GlowGolf

Hoe werkt het?
Inloggen, bestellen en betalen

STAP 1 - INLOGGEN
Ga naar de website 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

Nu vanaf

€ 20

GlowGolf is een superleuke
activiteit en maakt van
minigolf een geheel nieuwe
ervaring. Sla samen met je
gezin, vrienden of collega
een balletje op de glow in the
dark minigolfbaan. De vele
hindernissen dagen je uit om
een hole-in-one te slaan en
maken het spel uitdagend
voor jong en oud.

%

20

KORTING

klantenservice, zij helpen je
verder op weg.

Stap 2 - BESTELLEN

Bestel jouw tickets!

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.

Walibi Fright Nights
Donkere wolken pakken zich
samen boven Walibi Holland…
De dreigende energie en een
hels kabaal uit deze wolken
doen je verstijven. De hemel
wordt gitzwart en al het
licht om je heen gaat uit. Je
bent belandt in de chaos van
het donker. Dit jaar wordt
Halloween Fright Nights
gedomineerd door Darkness.

Nu vanaf

€ 29,50

TOT

€10
KORTING

STAP 3 - BETALEN
Je kunt de tickets en producten
betalen via iDEAL. Een iDEAL
betaling is een betaling via
internetbankieren.

Bestel jouw tickets!

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

2 overnachtingen in de natuur

Op alle activiteiten

Aloha is een gezellige plek
om met elkaar te zijn en te
bowlen, lasergame, glow in
the dark minigolf en karaoke
te spelen. Natuurlijk is er
ook een gezellige bar en
restaurant dat helemaal in
Hawaii thema is aangekleed.

%

20
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Bestel jouw tickets!

Overnachting Cauberg Thermae

Kom tot rust op de top van de
Cauberg waar Thermae 2000
verscholen ligt in het groen.
Plons in de warme thermale
baden met water uit eigen
bron, bubbel in de whirpools
en ontspan in de vele sauna’s
en stoombaden. Na de eerste
dag ontspanning, wandel
je in jouw badjas naar jouw
hotelkamer.

Boek nu!

Nu slechts

Bobbejaanland

€ 23,50

Wie komt griezelen in ’t
plezantste land ontdekt
dit najaar nog meer kansen
dan ooit tevoren om zich de
stuipen op het lijf te laten
jagen. Vanaf eind oktober
is het laatavondprogramma
opnieuw gevuld met shows,
straatanimaties én Epic
Parties.

TOT

€ 16
KORTING

Bestel jouw tickets!

Nu vanaf €

99,50

€ 20
KORTING

Diergaarde Blijdorp

Nu vanaf

€ 17

00

Diergaarde Blijdorp is
een van Europa’s mooiste
dierentuinen. Het hele jaar
kun je op ontdekkingsreis
door vele (overdekte)
werelddelen. Onderweg
ontmoet je de bijzondere
inwoners van deze
continenten. Een dag vol
bijzondere ontmoetingen...

€ 4,

KORTING

Bestel jouw tickets!

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

IJsbeelden Festival

Nu vanaf

€ 13,50

Het thema van het Nederlands
IJsbeelden Festival dit jaar is:
“What a Wonderful World”.
De beste ijskunstenaars uit
de wereld komen naar Zwolle
waar ze in een 1.000 m2
grote vrieshal aan de slag
gaan met 550.000 kilo ijs en
sneeuw. Daarmee maken
zij een magische ijswereld.
Binnenkort te bestellen, houd
de website in de gaten.

RUIM

%

25

KORTING

Bekijk de website

TUI BLUE Schladming Hotel
In de prachtige regio
Schladming-Dachstein
is ideaal voor actieve en
avontuurlijke vakantiegangers,
sportieve stellen, singles en
groepen. Beleef met ons in
het dromerige alpenlandschap
de schoonheid van Oostenrijk:
Het hotel ligt direct aan de
plaatselijke berg Planai en
heeft een centrale ligging.

Boek nu!

Nu voor €

Escaperooms

48

Spelletjes liefhebbers opgelet!
Sluit je met een groepje
vrienden of collega’s op en
probeer in 60 minuten te
ontsnappen uit de escape
room. Hiervoor moet je outof-the-box-denkend allerlei
puzzels, raadsels en mysteries
oplossen. Als dit lukt, dan vind
je uiteindelijk de masterkey en
zo de weg naar buiten. Een tof
uitje waar teamwork centraal
staat.

%

20

KORTING

Bestel jouw tickets!

Nu vanaf

€59 p.p.p.n.

%

10

KORTING

The Amsterdam Dungeon
He jij daar! Heb jij stalen
zenuwen en een goed gevoel
voor humor? Dan ben bij je bij
ons op de juiste plek! Binnen
The Amsterdam Dungeon
krijg je meer dan 500 jaar van
Amsterdams meest gruwelijke
geschiedenis voor je kiezen.
Afschuwelijk goede acteurs
wekken waargebeurde
schrikbarende verhalen tot
leven!

Nu vanaf

€ 19,20

%

20

KORTING

Bestel jouw tickets!

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

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 88

E

klantenservice@wegnahetwerk.nl

De klantenservice is bereikbaar op maandag tussen 13:00
en 17:00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen
10:00 en 17:00 uur.

Bestellen doe je op: www.amsterdamumc-voordeel.nl

