Toegang tot EUROPA-PARK
EUROPA-PARK geeft reisagenten in het zomerseizoen 2019 de mogelijkheid om met korting kennis te
maken met Duitslands grootste attractiepark. Dit hoeft niet vooraf aangevraagd te worden, maar men
komt hiervoor in aanmerking door bij de informatiebalie bij de hoofdingang het Reisagentenformulier
(zie: online trade-portaal) mét visitekaartje af te geven en daarbij een geldig identiteitsbewijs te tonen.
Reisagenten betalen de speciale prijs van € 26,00. Overige leden van het gezelschap betalen de
reguliere toegangsprijs. Van de korting kan meerdere keren tijdens het zomerseizoen (6-4 t/m 3-112019) gebruik worden gemaakt.

Overnachten in de EUROPA-PARK Hotels
Reisagenten kunnen in bepaalde perioden ook met korting overnachten. Dit kennismakingsaanbod is
geldig voor de hotels “KRØNASÅR” (vanaf 31-05-2019), "BELL ROCK", "COLOSSEO", "SANTA ISABEL",
“CASTILLO ALCAZAR" en "EL ANDALUZ". Een uitgebreid ontbijtbuffet is inbegrepen, toegangskaarten voor
het park kunnen ook bij de receptie gekocht worden. Het kennismakingsaanbod geldt in de volgende
perioden (telkens van zondag t/m donderdag).

07/11-04-2019 | 28-04/28-05-2019 | 02/06-06-2019 | 23/27-06-2019 | 08/26-09-2019
Overnachting met ontbijt
0 Kinderen
1 Kind
2 Kinderen
3 Kinderen
4 Kinderen
5 Kinderen

1 Volw.
136,50 €
156,00 €
168,50 €
187,00 €
205,50 €
242,00 €

0 Kinderen
1 Kind
2 Kinderen
3 Kinderen
4 Kinderen
5 Kinderen

1 Volw.
188,50 €
291,00 €
386,50 €
488,00 €
589,50 €
709,00 €

0 Kinderen
1 Kind
2 Kinderen
3 Kinderen
4 Kinderen
5 Kinderen

1 Volw.
351,00 €
493,00 €
621,00 €
761,00 €
901,00 €
1.077,00 €

2 Volw.
177,00 €
189,50 €
209,00 €
223,50 €
261,00 €

3 Volw.
210,50 €
230,00 €
243,50 €
280,00 €

4 Volw.
252,00 €
262,50 €
299,00 €

5 Volw.
281,50 €
319,00 €

6 Volw.
338,00 €

2dgs arrangement (1x overn. + 2x park-toegang)
2 Volw.
326,50 €
422,00 €
524,50 €
622,00 €
742,50 €

3 Volw.
457,50 €
560,00 €
656,50 €
776,00 €

4 Volw.
596,50 €
690,00 €
809,50 €

5 Volw.
723,50 €
844,00 €

6 Volw.
877,50 €

3 dgs arrangement (2x overn. + 3x park-toegang)
2 Volw.
556,00 €
684,00 €
826,00 €
958,00 €
1.136,00 €

3 Volw.
747,00 €
889,00 €
1.019,00 €
1.195,00 €

4 Volw.
954,00 €
1.078,00 €
1.254,00 €

5 Volw.
1.137,00 €
1.315,00 €

6 Volw.
1.374,00 €

Alle prijzen zijn per kamer. Kinderen: 4 - 11 jaar, volwassenen: vanaf 12 jaar.

Boeking dient per E-mail (resort-international@europapark.de) aangevraagd te worden. Er kan een
voorkeur voor één van de hotels worden aangegeven. Reservering vindt plaats op basis van
beschikbaarheid. Per kamer dient minstens één reisagent aanwezig te zijn om gebruik te kunnen
maken van het kennismakingsaanbod. Bij het inchecken dienen de documenten voorgelegd te worden
zoals hierboven beschreven.
Mocht u meer informatie over EUROPA-PARK willen ontvangen, stuur dan een mailtje aan
benelux@europapark.de. We helpen u graag verder. Eigen portaal voor reisagenten en organisatoren. Vraag uw toegang aan via www.europapark.de/sales.

Reisagentenformulier
Om in aanmerking te komen voor de reisagenten-regeling dient dit formulier
volledig ingevuld afgegeven te worden aan de informatiebalie bij de hoofdingang van
EUROPA-PARK of, bij verblijf in een van de EUROPA-PARK Hotels, aan de hotelreceptie.
Daarbij dient men tevens het huidige visitekaartje en een geldig identiteitsbewijs
te kunnen overleggen. (Graag invullen in blokletters.)
Reisbureau: _______________________________________________________
Naam reisagent: _____________________________________________________
Straat: _______________________

Postcode/Plaats: _____________________

Telefoon bureau: ____________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________


Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ontvang graag de inloggegevens per e-mail voor
het online-portaal van EUROPA-PARK met actuele informatie en arrangementen
over EUROPA-PARK. Opzegging is op elk moment mogelijk door een e-mail aan
datenschutz@europapark.de of per post aan Europa-Park GmbH & Co Mack
KG, Datenschutz, Europa-Park-Str.2, D-77977 Rust.

Bezoekdag: ____________________

_____________________________
Handtekening - Reisagent

Hiermee bevestigen we dat bovengenoemd persoon als reisagent bij ons
bureau/organisatie werkzaam is.

________________
Plaats, datum

_______________________
Handtekening - Bureauleiding

Stempel reisbureau

ALLEEN GELDIG INDIEN VOLLEDIG INGEVULD!
Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen: telefonisch
+49 (0) 7822 77 14250 of per E-mail - sales@europapark.de

