
 Landal De Lommerbergen
Like ons voor de leukste acties!

Subtropisch Waterparadijs
€ 2,- korting op een entreekaartje

Genieten met elkaar
Eerst ontbijten en dan zwemmen

Tijd voor een feestje?
Reserveer nu met € 5,- korting

Steaks &  
Burgers
Een hoofdgerecht  
naar keuze

Wie gooit  
een strike?

Huur een bowlingbaan 
met € 5,- korting

€ 2,-
korting

p.p.

€ 12,50
p.p.

Geen golf gaat 
ze te hoog!

Zwemmen  
incl. frites + mayo 

€ 7,50
p.p.

€ 5,-
korting

€ 15,-
p.p.

€ 5,-
korting

Het leukste  
dagje uit 



Informatie en reserveren
Kijk op www.landal.nl/dagrecreatielommerbergen, 
bel +31-(0)77 474 95 82 (tijdens kantooruren) of mail 
sales.lommerbergen@landal.nl

 

 Landal De Lommerbergen
Lommerbergen 1, 5953 TT Reuver

Voorwaarden
Maximaal 6 personen per bon. Frites met mayo kan genuttigd worden 
in de zwemmersbar. Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen en 
voordeeltarieven (avonduurtje en vroege vogels). Deze bon is niet 
inwisselbaar voor contanten. Geldig t/m 1 februari 2018 m.u.v. 
weekenden, feestdagen en vakantieperiodes.

Actiecode: 1802AFEXXXXZW014

Postcode: .....................................................                                  

Voorwaarden
Maximaal 4 personen per bon. Vrije keuze uit de hoofdgerechten van 
Restaurant Steaks & Burgers. De optie “make it big” is niet in de 
prijs inbegrepen. Reserveren noodzakelijk via +31-(0)77 474 95 82 
(tijdens kantooruren). Voor deze actie zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar dus reserveer tijdig, want vol=vol. Geldig t/m 15 december 
2017 m.u.v. feestdagen.

Actiecode: 1712AFBXXXXSB006

Postcode: .....................................................                            

Voorwaarden
Maximaal 2 bowlingbanen per bon. Korting geldt op het uurtarief. 
Reserveren noodzakelijk via +31-(0)77 474 95 82 (tijdens kantooruren). 
Voor deze actie zijn een beperkt aantal bowlingbanen beschikbaar dus 
reserveer tijdig, want vol=vol. Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen 
en voordeeltarieven. Deze bon is niet inwisselbaar voor contanten. 
Geldig t/m 1 februari 2018 m.u.v. vakantieperiodes en feestdagen 
vanaf 18.00 uur.

 
Actiecode: 1802AFE0500BO016

Postcode: .....................................................                                    

Voorwaarden
Minimaal 5 kinderen (4 t/m 12 jaar) per feestje. De korting is van 
toepassing op de totale kosten van een kinderfeestje en alleen geldig 
i.c.m. de kinderfeestjes-arrangementen. Reserveren noodzakelijk via 
+31-(0)77 474 95 82 (tijdens kantooruren). Deze bon is niet inwisselbaar 
voor contanten. Geldig t/m 1 februari 2018.

Actiecode: 1802AFE0500ZW017

Postcode: .....................................................                            

Voorwaarden
Maximaal 6 personen per bon. Kinderen 4 t/m 12 jaar betalen € 11,00 p.p. 
en kinderen van 0 t/m 3 jaar zijn gratis. Reserveren noodzakelijk via 
+31-(0)77 474 95 82 (tijdens kantooruren). Geldig op alle dagen van de 
week, op basis van beschikbaarheid. Voor deze actie zijn een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar dus reserveer tijdig, want vol=vol. Niet 
geldig i.c.m. andere acties. Deze bon is niet inwisselbaar tegen contanten. 
Geldig t/m 1 februari 2018 m.u.v. vakantieperiodes en feestdagen. 

Actiecode: 1802AFEXXXXZW015

Postcode: .....................................................                                          

Voorwaarden
Maximaal 6 personen per bon. Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen 
en voordeeltarieven (avonduurtje en vroege vogels). Deze bon is niet 
inwisselbaar voor contanten. Geldig t/m 1 februari 2018.

Actiecode: 1802AFE0200ZW013

Postcode: .....................................................                            


