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In de koude wintermaanden is de Efteling feeërieker dan ooit. Dwaal langs besneeuwde 
dennenbomen naar je favoriete sprookjes, betoverende attracties en sfeervolle pleinen 
met winters entertainment en warme lekkernijen. Muts op, sjaal om en genieten!

ONTDEK DE SPROOKJES- 
WINTER VAN DE EFTELING

FLAIRAANBIEDING

• Tijdens de Winter  
Efteling, van 12 november 
2018 t.e.m. 31 januari 2019, 
is de Efteling van 11u tot 
18u (en in het weekend  
tot 19u) open. Tijdens  
de kerstvakantie is het 
park zelfs open tot 20u.  
• Kinderen t.e.m. 3 jaar 
 genieten gratis toegang.
• De Efteling ligt op nog 
geen uurtje rijden van  
Antwerpen: Europalaan 1, 
Kaatsheuvel, Nederland, 
+31 (0)416 537 777,  
www.efteling.com.

Roularta Media Group, met maatschappelijke zetel te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (hierna Roularta), verwerkt de door jou meegedeelde persoonsgegevens als verantwoor-
delijke voor de verwerking. Je persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en voor directmarketingdoeleinden. De persoonsgegevens 
zullen door ons worden bewaard gedurende een periode van maximaal 5 jaar na je laatste interactie met Roularta. Gelieve te willen noteren dat je persoonsgegevens steeds in 
overeenstemming met onze privacypolicy worden verwerkt, die je vrij kan consulteren op onze website www.roularta.be/nl/privacy. Indien je bijkomende vragen of opmerkingen  
hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, kan je ons steeds contacteren via bovenstaand adres of via www.roularta.be/nl/privacy-policy/contact.

Voornaam:                    M  / V
Naam: 
Straat:        Nr.:   Bus:  
Postcode:   Woonplaats:
Tel.:       Geboortedatum: 
E-mail:  
 
O Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van Flair en Roularta Media Group te ontvangen. 
O Ja, ik wens via e-mail interessante aanbiedingen van partners van Flair en Roularta Media Group te ontvangen.

Bij afgifte van deze bon aan een van de kassa’s in de Efteling (kinderen t.e.m. 3 jaar mogen gratis binnen). Aanbod 
geldig t.e.m. 31/01/2019. Eén bon is geldig voor max. 4 personen (2 betalen de normale prijs aan de kassa in de 
Efteling, 2 betalen de halve prijs). Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van de Efteling. 
Efteling behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Als je op de hoogte wil blijven 
van de producten en acties van Roularta Media Group (uitgever van o.a. Flair), vul dan hier je gegevens in:

Exclusief voordeel voor Flairlezers: tweede ticket aan halve prijs (€ 19 i.p.v. € 38)

2de  
ticket aan  

halve  
prijs!
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  WINTERACTIE ROULARTA  


