BillyBird abonneekorting
Als abonnee van één van de BillyBird parken ontvang je nu 20% korting op een
verblijf op Safari Resort Beekse Bergen, Vakantiepark Beekse Bergen of Vakantiepark
Dierenbos.
Safari Resort Beekse Bergen
Slaap letterlijk tussen de wilde dieren op Safari Resort Beekse Bergen. Uitgestrekte
savannes met giraffen, zebra’s, neushoorns en leeuwenvlaktes, beleef het ultieme
safari gevoel in Nederland!
Vakantiepark Beekse Bergen
Op een plek die omgeven is door bos en water, kun je genieten van een heerlijke
vakantie. Kom tot rust in de weidse natuur! Overnacht in een van de bungalows of
tenten gelegen rondom het prachtige Victoriameer.
Vakantiepark Dierenbos
Overnachten in Vakantiepark Dierenbos betekent een vakantie vol plezier! Kies voor
een van de luxe restylde vakantiehuizen of glamping tenten. Geniet van de rustige
omgeving, duik in de zwembaden, verzorg de boerderijdieren en dans mee met het
animatieteam.
AttractiePas
Bij een verblijf op één van de vakantieparken
ontvang je de AttractiePas cadeau. Met de
AttractiePas krijg je onbeperkt gratis toegang tot
zes Attractieparken gedurende je verblijf, waaronder
Safaripark Beekse Bergen, Speelland Beekse Bergen,
Dierenrijk en ZooParc Overloon.
Voorwaarden:
- 20% korting op de basis huursom
- Geldig op een verblijf in 2022
- Geldig op een midweek, weekend of korte midweek
- Niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen
- Niet geldig op kampeerplaatsen, groepsaccommodaties en Kamer Vlinder
- Nederlandse vakantieperioden en feestdagen uitgesloten (geldt alleen voor:
Safari Resort Beekse Bergen)
De reservering is op basis van beschikbaarheid en kan telefonisch of via mail via het
Contact Center van Libéma onder vermelding van BillyBird abonneekorting + jouw
abonneenummer.
Het ContactCenter van ma-vrij van 08.30 – 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 –
17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-9000360, of per mail via
info@libemafunfactory.nl. Indien je een mail stuurt graag NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en aantal volwassenen, kinderen en baby’s
vermelden.

