
 

 

Toegang tot EUROPA-PARK 
EUROPA-PARK geeft reisagenten in het winterseizoen 2019/2020 (23 november 2019 t/m 6 januari 

2020 & 11 + 12 januari 2020) 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 € 23,50. Overige leden van het gezelschap betalen de 
reguliere toegangsprijs. Van de korting kan meerdere keren tijdens het seizoen gebruik worden 
gemaakt. 

 

Overnachten in het EUROPA-PARK Resort  
 

Reisagenten kunnen in bepaalde perioden ook met korting overnachten. Dit  

kennismakingsaanbod is geldig voor de 4-sterren (superior) themahotels  

“KRØNASÅR”, „BELL ROCK", „COLOSSEO", „SANTA ISABEL", „CASTILLO ALCAZAR" en  

„EL ANDALUZ". Een uitgebreid ontbijtbuffet is inbegrepen, toegangskaarten voor het park kunnen ook 

ter plaatse gekocht worden. Het kennismakingsaanbod geldt in de volgende perioden  

(telkens van zondag t/m donderdag):  
 

24/28-11-2019 │ 01/05-12-2019 │ 08/12-12-2019 │ 15/19-12-2019 

       Overnachting met ontbijt 

  1 Volw. 2 Volw. 3 Volw. 4 Volw. 5 Volw. 6 Volw. 

0 Kinderen 136,50 € 177,00 € 210,50 € 252,00 € 281,50 € 338,00 € 

1 Kind 156,00 € 189,50 € 230,00 € 262,50 € 319,00 €   

2 Kinderen 168,50 € 209,00 € 243,50 € 299,00 €     

3 Kinderen 187,00 € 223,50 € 280,00 €       

4 Kinderen 205,50 € 261,00 €         

5 Kinderen 242,00 €           

 
      2dgs arrangement (1x overn + 2x toegang Europa-Park)  

  1 Volw. 2 Volw. 3 Volw. 4 Volw. 5 Volw. 6 Volw. 

0 Kinderen 183,50 € 304,00 € 417,50 € 539,00 € 648,50 € 785,00 € 

1 Kind 270,00 € 383,50 € 504,00 € 616,50 € 753,00 €   
2 Kinderen 349,50 € 470,00 € 584,50 € 720,00 €     
3 Kinderen 435,00 € 551,50 € 688,00 €       
4 Kinderen 520,50 € 656,00 €         
5 Kinderen 624,00 €           

 
      3dgs arrangement (2x overn + 3x toegang Europa-Park)  

  1 Volw. 2 Volw. 3 Volw. 4 Volw. 5 Volw. 6 Volw. 

0 Kinderen 343,50 € 527,50 € 697,50 € 883,50 € 1.045,50 € 1.261,50 € 

1 Kind 469,50 € 639,50 € 823,50 € 991,50 € 1.207,50 €   
2 Kinderen 581,50 € 765,50 € 937,50 € 1.151,50 €     
3 Kinderen 705,50 € 881,50 € 1.097,50 €       
4 Kinderen 829,50 € 1.043,50 €         
5 Kinderen 989,50 €           

   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 reisbureau-medewerker 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. 
 
 

file://na2240-siz1/980210.qt/verkauf/Vertrieb/Reiseveranstalter/Expedienten/Expedienten/Standard_Expiangebot/Expedientenangebot%20Winter%202019_2020/Resort-International@europapark.de
file://na2240-siz1/980210.qt/verkauf/Vertrieb/Reiseveranstalter/Expedienten/Expedienten/Standard_Expiangebot/Expedientenangebot%20Winter%202019_2020/benelux@europapark.de


 

 
 
Eigen portaal voor reisagenten en -organisatoren. Vraag uw toegang aan via 
www.europapark.com/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  

 
 

http://www.europapark.com/sales.
mailto:datenschutz@europapark.de

