
Attractiepark Slagharen Gratis Tot 5 keer gratis toegang na reservatie  
via de website.

Avonturenpark Hellendoorn 50% Te reserveren via de website.

Belantis Gratis Tot 5 keer gratis toegang op vertoon van je  
Bobbejaanland-abonnement.

Boudewijn Seapark 35%

Surf naar de website en klik op ‘Koop Tickets’. Klik 
verder naar ‘Ik heb een abonnement’. Reserveer 

gratis de datum van je bezoek via het ticket  
‘Reserve Your Seat’ en breng het mee naar het  

onthaal. Aan het onthaal betaal je jouw  
entreetickets op vertoon van je  

Bobbejaanland-abonnement én je  
‘Reserve Your Seat’-ticket.

Hidrodoe 50% Reserveren is niet nodig.

Dippiedoe 50% Reserveren is niet nodig.

Domein Bokrijk 50%

Op vertoon van je Bobbejaanland-abonnement 
ontvang je 50% korting op de reguliere 

entreeprijs voor volwassenen van het Openlucht-
museum Bokrijk en dit van 2 april t.e.m 2 november 
2022. Ga naar de website en reserveer je tickets via 

‘Ticket Voordeeltarief 13+ jaar’. Gebruik de  
kortingscode 22BPABOBBJL. De korting is niet 

geldig tijdens het winterevenement 2022 en niet 
cumuleerbaar met andere acties of kortingen.

Domein Grotten van Han 40%

40% op het PassHann ticket 12+. Koop je 
PassHan-ticket met reservatie van dag en  

vertrekuur voor de Grot en het Wildpark. Gebruik 
de promocode ABOBBJ. Druk de tickets af en laat 
ze bij het bezoek valideren aan de infobalie. Hier 

wordt je Bobbejaanland-abonnement  
gecontroleerd. 1 ticket per abonnementhouder.

Dolfinarium Harderwijk 50%

50% korting op de reguliere entreeprijs van €28,50 
met de promotiecode 22BOBBEJ. 

Bestel je tickets via de website. Max. 5 tickets per 
abonnement. Geldig van 1 maart t.e.m. 30 oktober 

2022. Neem op de dag van bezoek je  
Bobbejaanland-abonnement én je entreeticket 
mee. Zonder geldig abonnement en ticket kan 

geen toegang verleend worden.

Efteling -€4 Reserveren is niet nodig. Meld je op de dag van je 
bezoek bij de Gastenservice om je ticket te kopen.

Gaia Zoo 50% Reserveren is niet nodig.

Libéma Fun Factory 30% Geldig bij Beekse Bergen, Dierenrijk, Zoo Parc 
Overloon en Aqua Zoo Leeuwarden.
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Je Bobbejaanland- 
abonnement is meer waard 
dan je denkt! Heb je een 
SILVER of GOLD Pass? Dan 
geniet je van deze  
bijkomende voordelen.  
 
Deze kortingen zijn 
enkel geldig op vertoon 
van een geldige SILVER of 
GOLD Pass (de fysieke kaart 
met foto) en exclusief voor 
de abonnee. Neem je  
Bobbejaanland- 
abonnement dus zeker mee 
wanneer je onze partners 
bezoekt. 
 
De voordelen blijven steeds 
onder voorbehoud van  
wijzigingen. De kortingen 
zijn enkel geldig aan de 
kassa’s van de parken op het 
volwassenentarief op  
reguliere openingsdagen 
van 2022, tenzij anders 
vermeld. 
 
Abonnementen met 
opschrift ‘2022’ zijn geldig 
t.e.m. 6 november 2022.



Monde Sauvage 50% Reserveren is niet nodig.

Movie Park Germany Gratis

Tot 5 maal gratis mits reservatie via de website. 
Selecteer daar: 1. Saisonpass 2021/2022 & Part-

nerparks - 2. Saisonkarten Partnerparks 2021/2022 
3. Visit Day - 4.Park

Pakawi Park 50% Reserveren is niet nodig.

Plopsa 40%

Geldig bij Plopsa Station Antwerp, Plopsa Coo, 
Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden, 

Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, 
Plopsaqua Landen-Hannuit, Majaland Kownaty, 

Majaland Warsaw. Te reserveren via de website met 
code BOBBEJAANLAND40.

SeaLife Blankenberge 50% Gebruik de online kortingscode BBJ50.

Technopolis 50% Reserveren is niet nodig.

Toverland 20%

Op vertoon van een geldig abonnement ontvang je 
bij Attractiepark Toverland 20% korting op de  

reguliere entreeprijs voor personen groter dan  
140 cm. Deze korting kan niet ingewisseld worden 

voor contanten en is niet geldig i.c.m. andere acties 
of aanbiedingen. Maak via de website een gratis 

reservering voor je gewenste bezoekdatum.  
Geldig van 2 april t.e.m 6 november 2022.

Zoo Antwerpen 50% Actiecode aan te vragen via website.

Zoo Planckendael 50% Actiecode aan te vragen via website.

Parques Reunidos-parken Gratis

Eenmalig gratis toegang tot  
andere Parques Reunidos-parken

 
Parque de Atracciones Madrid (ES) 

Parque Warner (ES) 
Zoo Madrid (ES) 

Faunia (ES) 
Selwo Aventura (ES) 

Selwo Marina (ES) 
Blackpool Zoo (UK) 

Bournemouth Oceanarium (UK) 
Lakes Aquarium (UK) 

Marineland (FR) 
Tusenfryd (NO) 

Bo Sommarland (NO) 
Bonbonland (DK) 
Mirabilandia (IT) 

 
Tropical Islands (DE)  

(Opgelet! Enkel voor GOLD Pass-houders!)
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