
NNPV  kaartjes attractieparken 2019 

Ook dit jaar gaan we weer met korting kaartjes voor attractieparken verkopen. 
De kaartverkoop aan de leden van de NNPV start op maandag 3 juni en duurt tot en met vrijdag 21 juni. 
Dit jaar hebben we kaarten voor de volgende parken: 
 

• Efteling (200 kaarten, max 4 per persoon)* 

• Plaswijckpark  

• Walibi Holland 

• Julianatoren 

• Madurodam  

• Duinrell 

• Duinrell + 2 uur Tikibad 

• Dolfinarium 
 
We verkopen ook weer 2 soorten Pathé vouchers. 

• Pathé vouchers (hele week) 

• Pathé vouchers ma. t/m do.  
 
* Voor de Efteling-kaarten kan je je op maandag 3 juni inschrijven. 
Op dinsdag 4 juni worden de kaarten verloot onder de inschrijvers (max 4 kaarten per persoon). 
 
De verkoop zal via een online formulier op de NNPV.nl site plaatsvinden.  
Je krijgt in een e-mail (van Jan Kap) een betaalverzoek toegestuurd. 
Na betaling worden de kaarten naar je toegestuurd (door Jan Kap). 
Zo veel mogelijk als e-tickets via e-mail.  

Prijzen vanaf 3 juni 2019 Prijslijst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*) einddatums 
kunnen 
onderling 
verschillen 

Attractie Normaal NNPV-Leden 
Kinderen 
gratis t/m 

Geldig tot 

Efteling  
Let op, maximaal 4 kaarten 
per persoon.  
Er zijn 200 kaarten via loting 

€ 42,00 € 23,50 3 jaar 11 november 2019 

Plaswijckpark  € 12,95 €   7,00 1 jaar eind december 2019 

Walibi  € 34,50 € 19,00 5 jaar  
eind oktober 2019 

niet met Halloween 

Julianatoren € 25,00 € 12,50 1 jaar eind oktober 2019 

Madurodam  € 19,50 €   9,50 2 jaar eind december 2019 

Dolfinarium € 28,50 € 12,00 2 jaar eind oktober 2019 

Duinrell € 26,00 € 12,00 2 jaar 
vanaf 13 juni tot eind oktober 2019 

en niet op 21/22 september 

Duinrell + 2 uur Tikibad € 31,50 € 17,00 2 jaar 
eind oktober 2019 en niet op 21/22 

september 

Pathé vouchers (alle dagen)  € 9,00 €   6,50  n.v.t. ongeveer 1 jaar na aanschaf*) 

Pathé vouchers (ma t/m do) €   7,00 €   5,00 n.v.t. ongeveer 1 jaar na aanschaf*) 

https://www.efteling.com/nl
http://www.plaswijckpark.nl/
https://www.walibi.nl/nl/
https://www.julianatoren.nl/
https://www.madurodam.nl/nl
https://www.dolfinarium.nl/
https://www.duinrell.nl/
https://www.duinrell.nl/
http://www.pathebusiness.nl/vouchers
http://www.pathebusiness.nl/vouchers

