Toegang tot RULANTICA – DE WATERWERELD VAN EUROPA-PARK
In het voorseizoen 2022 kunnen reisagenten (maar ook reisbureaustagiaires en -eigenaren) RULANTICA – DE
W ATERWERELD VAN EUROPA-PARK ontdekken tegen inlevering van het volledig ingevulde
Reisagentenformulier mét visitekaartje en betaling van de speciale prijs van € 39,00. Overige leden van het
gezelschap betalen de reguliere toegangsprijs. Van de korting kan meerdere keren tijdens het seizoen
gebruik worden gemaakt.
De speciale prijs voor RULANTICA-tickets geldt alleen in combinatie met een verblijf in de
EUROPA-PARK hotels „KRØNASÅR“ of „COLOSSEO“ (alleen van zondag t/m zonderdag).

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” en „COLOSSEO". Een uitgebreid ontbijtbuffet is
inbegrepen. Het aanbod geldt in de volgende perioden (telkens van zondag t/m donderdag):
09.01.-13.01.2022 │16.01.-20.01.2022 │23.01.-27.01.2022 │30.01.-03.02.2022 | 06.02.-10.02.2022
13.02.-17.02.2022 | 20.02.-24.02.2022 | 06.03.-10.03.2022 | 13.03.-17.03.2022

Overnachting met ontbijt in 4-sterren superior themahotel „Krønasår“
0 Kinderen
1 Kind
2 Kinderen
3 Kinderen
4 Kinderen
5 Kinderen

1 Volw.
135,50 €
155,00 €
169,50 €
188,00 €
206,50 €
244,00 €

2 Volw.
175,00 €
190,50 €
210,00 €
224,50 €
262,00 €

3 Volw.
210,50 €
231,00 €
242,50 €
280,00 €

4 Volw.
252,00 €
261,50 €
299,00 €

5 Volw.
279,50 €
317,00 €

6 Volw.
336,00 €

Overnachting met ontbijt in 4-sterren superior themahotel „Colosseo“
0 Kinderen
1 Kind
2 Kinderen
3 Kinderen
4 Kinderen
5 Kinderen

1 Volw.
128,50 €
147,00 €
161,50 €
180,00 €
196,50 €
232,00 €

2 Volw.
167,00 €
181,50 €
200,00 €
213,50 €
249,00 €

3 Volw.
200,50 €
220,00 €
231,50 €
267,00 €

4 Volw.
240,00 €
248,50 €
284,00 €

5 Volw.
266,50 €
302,00 €

6 Volw.
320,00 €

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 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 RULANTICA willen
benelux@europapark.de. We helpen u graag verder.

ontvangen,

stuur

dan

een

mailtje

aan

Reisagentenformulier
Om in aanmerking te komen voor de reisagenten-regeling dient dit formulier volledig
ingevuld afgegeven te worden 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,
Duitsland.

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 7822 77 14250 of per E-mail - sales@europapark.de

