
 

 

 
Toegang tot EUROPA-PARK  
 

EUROPA-PARK geeft reisagenten in het winterseizoen 2020/2021 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 aan de kassa's 2, 4, 18 of 20 van EUROPA-PARK het 

Reisagentenformulier (zie: online trade-portaal) mét visitekaartje af te geven en daarbij een geldig 

identiteitsbewijs te tonen. Reisagenten betalen de speciale prijs van  

€ 25,00. Van de korting kan meerdere keren tijdens het winterseizoen  

(1 december 2020 t/m 10 januari 2021 (gesloten op 24-12 en 25-12)) gebruik worden gemaakt. 

Andere personen van het gezelschap betalen de reguliere toegangsprijs en dienen hun ticket 

op datum vooraf via de ticketshop van Europa-Park te kopen.  

 
Toegang tot RULANTICA – DE NIEUWE WATERWERELD VAN  EUROPA-PARK 

 

In het winterseizoen 2020/2021 kunnen reisagenten (maar ook reisbureaustagiaires en -eigenaren) 

RULANTICA – DE NIEUWE WATERWERELD VAN EUROPA-PARK ontdekken tegen inlevering van het volledig 

ingevulde Reisagentenformulier mét visitekaartje en betaling van de speciale prijs van € 35,50. Overige 

leden van het gezelschap betalen de reguliere toegangsprijs. Van de korting kan meerdere keren 

tijdens het winterseizoen (1 december 2020 t/m 10 januari 2021 (gesloten op 24-12 en 25-12)) gebruik 

worden gemaakt. Er kan om een identiteitsbewijs gevraagd worden. 

 

Let op: De speciale prijs voor RULANTICA-tickets geldt alleen in combinatie met een verblijf in de  

EUROPA-PARK hotels. Meer informatie over de overnachtingsmogelijkheden vind je op de volgende 

pagina. 

 

Momenteel gelden in Europa-Park, in Rulantica evenals in de Europa-Park-hotels speciale 
hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tickets.mackinternational.de/nl/categorie/europapark-tickets
https://www.europapark.de/nl/informatie/aktuelle-infortmationen-zum-coronavirus/actuele-informatie-zomerseizoen-2020#vorgaben
https://www.europapark.de/nl/rulantica/faqs/laatste-informatie-over-de-waterwereld#vorgaben
https://www.europapark.de/nl/informatie/aktuelle-infortmationen-zum-coronavirus/laatste-info-over-overnachten-wellness-sport#hotel-vorgaben


 

 

 

Overnachten in de EUROPA-PARK Hotels  
 

Overnachting incl. ontbijtbuffet in een van de zes themahotels van EUROPA-PARK, geldig in de volgende 

perioden (zondag t/m donderdag):  

 
01.12.-03.12.2020 | 06.12.-10.12.2020 | 13.12.-17.12.2020 | 20.12.-23.12.2020   

       Overnachting+ontbijt in 4-sterren superior themahotel „Krønasår“ of „Bell Rock“ 

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

0 Kinderen 147,00 € 189,00 € 224,00 € 269,00 € 300,00 € 360,00 € 

1 Kind 166,00 € 202,00 € 245,00 € 280,00 € 340,00 €   

2 Kinderen 179,00 € 222,00 € 260,00 € 320,00 €     

3 Kinderen 199,00 € 240,00 € 300,00 €       

4 Kinderen 219,00 € 279,00 €         

5 Kinderen 259,00 €            

 
      Overnachting+ontbijt in 4-sterren superior themahotel „Colosseo“ of „Santa Isabel“ 

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

0 Kinderen 140,00 € 180,00 € 213,00 € 255,00 € 285,00 € 342,00 € 

1 Kind 158,00 € 191,00 € 233,00 € 266,00 € 323,00 €   

2 Kinderen 170,00 € 210,00 € 246,00 € 303,00 €     

3 Kinderen 188,00 € 226,00 € 283,00 €       

4 Kinderen 206,00 € 263,00 €         

5 Kinderen 243,00 €          

 
      Overnachting+ontbijt in 4-sterren themahotel „Castillo Alcazar“ of „El Andaluz“ 

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

0 Kinderen 128,00 € 165,00 € 195,00 € 231,00 € 248,00 €**  

1 Kind 145,00 € 175,00 € 211,00 € 232,00 €**    

2 Kinderen 155,00 € 191,00 € 216,00 €**     

3 Kinderen 171,00 € 200,00 €**        

4 Kinderen 183,00 €**         
* alleen in hotel „Colosseo“ of „Krønasår“ 
** alleen in hotel „Castillo Alcazar“ 
Alle prijzen zijn per kamer. Kinderen: 4 - 11 jaar, volwassenen: vanaf 12 jaar. 
 

Combineer je overnachting in de hotels van EUROPA-PARK met toegangskaarten voor het attractiepark 

en/of  RULANTICA: 

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 europapark.de/sales.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Toegangskaart EUROPA-PARK: 25,00 € p.p.  

Toegangskaart RULANTICA*: 35,50 € p.p.  
 
* Alleen in combinatie met een overnachting in de EUROPA-PARK hotels boekbaar 
  Alleen van zondag t/m zonderdag 

Inclusief kluisje 
Alle informatie over sluiting vanwege onderhoud vind je op rulantica.de 

 
 
 



 

 

 
Reisagentenformulier Europa-Park / Rulantica 

 
 
Om in aanmerking te komen voor de reisagenten-regeling dient dit formulier volledig ingevuld 
afgegeven te worden aan de kassa's 2, 4, 18 of 20 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 en 

RULANTICA. 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: per E-mail - sales@europapark.de  

 
 
 


