
Veteranen grati s toegang tot 
80-jarig Duinrell!
Vakanti e- en att racti epark Duinrell staat dit jaar in 
het teken van 80 jaar familieplezier. In 1935 werd 
Landgoed Duinrell opengesteld voor het publiek als 
wandelgebied. Het familiebedrijf groeide daarna 
uit tot het vakanti e- en att racti epark wat het nu is. 
In 70 jaar van vrijheid en veiligheid hebben vele 
gasten hier mooie familieherinneringen gemaakt. 
Deze vrijheid en veiligheid hebben we tot op de dag 
van vandaag te danken aan de inzet van Nederland-
se militairen ti jdens oorlogen en vredesmissies, nu 
en in het verleden. Als blijk van waardering hebben 
daarom alle veteranen deze zomer grati s toegang 
tot 80-jarig Duinrell.

Duinrell, daar kikker je van op!

Flyer Veteranen.indd   1 23-06-15   14:51



Beleef volop familieplezier op Duinrell!

We spreken graag onze waardering en dankbaarheid 
uit voor uw inzet in dienst van de vrede. Daarom heb-
ben alle veteranen, jong en oud, deze zomer grati s 
toegang tot Att racti epark Duinrell inclusief onbeperkt 
toegang tot het Tikibad. Ook zijn uw familieleden van 
harte welkom, zodat u met het hele gezin onbezorgd 
kunt genieten van een dag vol familieplezier. Op ver-
toon van uw Veteranenpas ontvangen maximaal vier 
familieleden 50% korti ng op de entreeprijs van Att rac-
ti epark Duinrell en Tikibad en kunt u grati s parkeren. 
Graag tot ziens op Duinrell!

Voorwaarden
• Op vertoon van de Veteranenpas bij de kassa van 
 Duinrell krijgen veteranen grati s toegang tot 
 Att racti epark Duinrell en tropisch Tikibad.
• Max. vier familieleden ontvangen op vertoon van 

de Veteranenpas 50% korti ng op de entreeprijs 
 van Att racti epark Duinrell en tropisch Tikibad.
• Inclusief 1x grati s parkeermunt per veteraan.
• Geldig t/m 31 augustus 2015 en ti jdens de 

herfstvakanti e (17 oktober t/m 1 november 2015).
• Niet geldig i.c.m. andere acti es/korti ngen/e-ti ckets.
• Niet inwisselbaar voor contanten.
• Kijk voor de openingsti jden en veiligheidsregels 
 op www.duinrell.nl 

Bezoek onze website www.duinrell.nl
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