GENIET VAN
MAAR LIEFST
400 EURO AAN
VOORDELEN

NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM

Arnhem-Nederland
• 1x gratis toegang tijdens het
zomerseizoen en 1x gratis
toegang tijdens het winterseizoen.
www.openluchtmuseum.nl

GALLO–ROMEINS
MUSEUM

Tongeren
• 1x gratis toegang. Niet geldig
op tijdelijke tentoonstellingen.
www.galloromeinsmuseum.be

DIERENPARKEN
GAIAZOO

VOORDELEN
BIJ ANDERE PARTNERS
MUSEA
SPEELGOEDMUSEUM

Mechelen
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.speelgoedmuseum.be

MODEMUSEUM
HASSELT

Hasselt
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.modemuseumhasselt.be

ABDIJSITE
HERKENRODE

Hasselt
• Onbeperkt 50 % korting op
de reguliere toegangsprijzen
voor volwassenen (uitgezonderd evenementen).
www.abdijsiteherkenrode.be

JENEVERMUSEUM

Hasselt
• 1x gratis toegang.
www.jenevermuseum.be

HUIS VAN ALIJN

Gent
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.huisvanalijn.be

MUSEUM VOOR
NATUURWETENSCHAPPEN

Brussel
• € 1 korting op de reguliere
toegangsprijs voor
volwassenen.
• € 1,5 korting op de reguliere
toegangsprijs voor kinderen
(6-17j.).
www.natuurwetenschappen.be

Kerkrade - Nederland
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs
volwassenen
www.gaiazoo.nl

HET DOMEIN VAN DE
GROTTEN VAN HAN

Han-Sur-Lesse
• Onbeperkt 40 % korting op
het reguliere tarief bij aankoop van een PassHan ticket
voor volwassenen
www.grotte-de-han.be

MONDE SAUVAGE

Aywaille (Luik)
• Onbeperkt 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs
www.mondesauvage.be

BOBBEJAANLAND

Lichtaart
• Onbeperkt 50 % korting op
de aan de kassa vermelde toegangsprijs voor volwassenen.
www.bobbejaanland.be

BOUDEWIJN SEAPARK

OLMENSE ZOO

Olmen
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.olmensezoo.be

ZOO ANTWERPEN,
PLANCKENDAEL &
SERPENTARIUM

Antwerpen - Mechelen Blankenberge
• 1x 30 % korting op het
individueel standaard dagtarief van ZOO Antwerpen.
• 1x 30 % korting op het
individueel standaard dagtarief van Planckendael.
• 1x 30 % korting op het
individueel standaard dagtarief van Serpentarium.
www.ZOOAntwerpen.be
www.planckendael.be
www.serpentarium.be

NATUUR

PRETPARKEN

Brugge
• Onbeperkt 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs voor
volwassenen.
• Enkel geldig tijdens het
zomerseizoen.
www.boudewijnseapark.be

SEA LIFE
BLANKENBERGE

Blankenberge
• Onbeperkt 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.sealife.be

PLOPSALAND DE
PANNE, PLOPSA COO
EN PLOPSA INDOOR
COEVORDEN

diverse locaties België en
Nederland
• Onbeperkt 40 % korting op
het geafﬁcheerde tarief voor
volwassenen (t.e.m. 69 jaar)
en kinderen groter dan 1 meter.
www.plopsa.be

PLOPSA INDOOR
HASSELT

Hasselt
• Onbeperkt 40 % korting op
het geafﬁcheerde tarief voor
volwassenen (t.e.m. 69 jaar)
en kinderen groter dan 1
meter.
www.plopsa.be

PLOPSAQUA DE
PANNE (NIEUW)

De Panne
• Onbeperkt 40 % korting op
het geafﬁcheerde tarief voor
volwassenen (t.e.m. 69 jaar)
en kinderen groter dan 1
meter.
www.plopsa.be

EFTELING

Kaatsheuvel - Nederland
• € 4 korting op de aan de kassa
vermelde toegangsprijs.
• Enkel geldig bij aankoop van
een ticket aan de kassa.
www.efteling.com

WALIBI (NIEUW)

Wavre
• Onbeperkt 40 % korting op de
geafﬁcheerde kassaprijs,
uitgezonderd speciale data.
www.walibi.be

AQUALIBI (NIEUW)

Wavre
• Onbeperkt 40 % korting op de
geafﬁcheerde kassaprijs,
uitgezonderd speciale data.
www.aqualibi.be

BELLEWAERDE
(NIEUW)

Ieper
• Onbeperkt 40 % korting op de
geafﬁcheerde kassaprijs,
uitgezonderd speciale data.
www.bellewaerde.be

ARBORETUM
KALMTHOUT

Kalmthout
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.arboretumkalmthout.be

COSMODROMESHOWS

Genk
• Onbeperkt 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.cosmodrome.be

JAPANSE TUIN

AANKOOPVOORDEEL
DE LIETEBERG (NIEUW)

REDERIJ STIPHOUT

SNOWWORLD

Landgraaf - Nederland
• Toegang voor de 2de bezoeker is gratis (goedkoopste
ticket is gratis) – Geldig van
1-5-2016 t.e.m. 30-9-2016.
• Onbeperkt € 5 korting op een
reguliere skipas – geldig van
4-1-2016 t.e.m. 30-4-2016 en
1-10-2016 t.e.m. 23-12-2016.
• Onbeperkt € 2,50 korting op
de reguliere toegangsprijs
voor het Outdoorpark en
Alpine Coaster.
www.snowworld.com

SANOMA

UNIEKE ATTRACTIES

ZWEMPLEZIER EN SNEEUWPRET
CENTERPARCS

diverse locaties in Limburg en
op de webshop
• Essec Gold Card met hierin
tal van voordelen zoals:
• 15 % korting bij aankoop van
een TomTom navigatie.
telecompleetste.be/personeel
• 5 % korting bij aankoop van
een gsm of andere telecomproducten.
www.essecshop.be

Maastricht - Nederland
• Onbeperkt 50 % korting op
de rondvaart op de Maas,
ook extra korting op andere
boottochten.
www.stiphout.nl

Hasselt
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.hasselt.eu

Peer/Lommel
• Onbeperkt 50 % korting voor
het avondzwemmen van
16.30 - 21.00 u.
www.dagjeerperheide.be
www.dagjevossemeren.be

ESSEC

Zutendaal
• € 2 korting op een combiticket voor volwassenen voor
het Blotevoetenpad, de Entomopolis en de Vlindertuin.
www.lieteberg.be

SARALAND
AQUAPOLIS

Houthalen-Helchteren
• 1x 50 % korting op de
regulier toegangsprijs
indoor zwemparadijs.
www.saraland.be

KEMPENSE MEREN
(NIEUW)

Mol
• Onbeperkt 40 % korting op de
reguliere toegangsprijs voor
Aquafun.
www.zwemmenbijsunparcs.be

ATOMIUM

Brussel
• 1x toegang aan het groepstarief (max. 4 personen).
www.atomium.be

C-MINE EXPEDITIE

Genk
• € 1,50 korting op de reguliere
toegangsprijs voor volwassenen.
www.c-mine-expeditie.be

TECHNOPOLIS

Mechelen
• Onbeperkt 30 % op de
reguliere toegangsprijs.
www.technopolis.be

CENTRUM RONDE
VAN VLAANDEREN

Oudenaarde
• Onbeperkt toegang aan
reductietarief.
www.crvv.be

FORT EBEN-EMAEL

Eben-Emael
• 1x 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs voor
volwassenen.
www.fortissimus.be

GOALMINE

Genk
• Onbeperkt 50 % korting op de
reguliere toegangsprijs.
www.goalmine.be

SARALAND INDOOR
SPEELTUIN KIDS
VALLEY EN INDOOR
MINIGOLF DE MIJN

Houthalen-Helchteren
• 1x 50 % korting op de reguliere toegangsprijs indoor
speeltuin en 1x 50 % korting
op de reguliere toegangsprijs
indoor minigolf.
www.saraland.be

• Eenmalig 20 % korting op
alle titels van Sanoma Media
bij aankoop van een jaarabonnement en 30 % korting
bij aankoop van een abonnement voor 2 jaar (bv. Libelle,
Feeling, Flair…).
www.abon.be/bokrijk

VAB

diverse locaties België
• tot 20 % korting op VABreisbijstand en VAB pechbijstand. Aanvragen via
www.vab.be/korting/
abonneebokrijk.
www.vab.be

VERFLAND

Hasselt
• Op vertoon van het Bokrijkabonnement ontvang je een
Verﬂandpas met 20 % korting
op verven en behang.
www.verﬂand.be

MAASMECHELEN
VILLAGE

Maasmechelen
• 2x per jaar VIP-Dagpas met
10 % korting in 9 boetieks
naar keuze.
www.maasmechelenvillage.com

PROJECTKAMPEN
IDEE KIDS

Bokrijk en 26 andere locaties in
heel Vlaanderen
• € 10 korting per kind per
kamp bij vermelding van
code BOKRIJKKIDS16 +
abonneenummer bij
inschrijving.
www.ideekids.be

ALGEMENE VOORWAARDEN: Aanbod onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de
laatste en volledige informatie, kijk op www.bokrijk.be. • Kortingen geldig in 2016 tijdens
de reguliere openingsuren van onze partners, tenzij hierboven anders vermeld. Voor de juiste
openingsuren en –dagen, kijk op de website van deze attracties. • Het voordeel is enkel van
toepassing op vertoon van een geldig abonnementskaartje Bokrijk 2016. De partners hebben
het recht de identiteitskaart te vragen ter controle. • De reguliere toegangsprijs is de actuele
prijs aan de kassa voor volwassenen/kinderen die op het ogenblik van het bezoek gehanteerd
wordt, tenzij hierboven anders vermeld. • Korting niet geldig in combinatie met andere
kortingen/acties.

BOKRIJKABONNEMENT
2016

In de permanente expo ‘De sixties’ voeren de levensechte decors
van een woonkamer, cinema, kapsalon of elektrowinkel je in een
oogwenk terug naar de turbulente jaren 60. Via iconische platenhoezen,
festivalopnames en unieke collectiestukken herbeleef je deze
swingende periode in de tentoonstelling ‘Muziek in De sixties’.
Muziekjournalist en Belpopkenner Jan Delvaux vertelt boeiende
verhalen uit de popmuziekgeschiedenis.

•

Vanaf 9 januari: op zaterdag en zondag in januari, van 14.00 u. tot
20.00 u.: Winterwandelingen in Bokrijk

•

Zo 27 maart + ma 28 maart: Pasen in Bokrijk

•

Zo 3 april: Ketnet Heldendag

•

Zo 1 mei: Plantendag

•

Ma 16 mei: Straattheaterfestival

•

Zo 3 juli: Bokrijkdag - Circusschool

In Bokrijk beleef je niet alleen hoe rock-’n-roll het verleden is, de
kinderen of kleinkinderen kunnen zich ook naar hartenlust uitleven
in de grote gratis openluchtspeeltuin. Of geniet al wandelend of
ﬁetsend van de natuur in het 550 hectare grote domein met een prachtig
arboretum.

•

Zo 10 juli: Bokrijkdag - Boerderijdieren in actie

•

Zo 17 juli: Bokrijkdag - Stoommachines in beweging

•

Zo 24 juli: Bokrijkdag - Bokrijks vakmanschap

•

Zo 31 juli: Bokrijkdag - Historische koetsenparade

In Bokrijk valt er zoveel te beleven, dat je met één bezoek niet
toekomt. Lees hier alles over onze voordelige abonnementsformules.

•

Zo 7 augustus: Bokrijkdag - Bokrijkspelen

•

Zo 14 augustus: Bokrijkdag - Reuzenoptocht

•

Zo 21 augustus: Bokrijkdag - Oogstfeest

•

Zo 28 augustus: Ketnet Zomertour XL

•

Zo 18 september: Dag van het Eetbare Landschap

•

Zo 30 oktober + di 1 november: Kattekwaad in Bokrijk

•

26 - 30 december: Winteravonden in Bokrijk

De openluchtspeeltuin en het arboretum zijn het hele jaar
toegankelijk. Het Openluchtmuseum is open van 26 maart tot en
met 23 oktober 2016, dagelijks van 10.00 u. tot 18.00 u. Gesloten op
maandag , uitgezonderd feestdagen en de maandagen van juli en
augustus. Daarnaast ook open tijdens evenementen.

•

GRATIS TOEGANG tot
het Openluchtmuseum en
‘De sixties’ van 26 maart tot
en met 23 oktober 2016.

•

APARTE KASSA voor
abonnees op zaterdag, zonen feestdagen en in juli en
augustus.

KOETSHUIS
•
1 tas kofﬁe bij bestelling van
een warme maaltijd. Niet
geldig bij soep of salades.

•

GRATIS digitale Bokrijknieuwsbrief met extra
kortingen en voordelen.

•

•

10 % KORTING op
aankopen in de museumshops van Bokrijk.

GRATIS vier parkeertickets
ter waarde van maar liefst
€ 20 bij een gezins- of
grootouder-abonnement
(2 gratis parkeertickets bij
een individueel abonnement).

GUMMARUS EN
IN DEN DOLPHIJN
•
1 tas kofﬁe bij bestelling
van een warme maaltijd of
salade. Niet geldig bij soep
of boterhammen.

•

GRATIS TOEGANG tot
alle Bokrijkevenementen uit
onze evenementenkalender.

KALENDER 2016

IN HET INFOCENTER (VLAKBIJ PARKING 1 - KASTEEL)
•
Voor de juiste openingsuren kijk op www.bokrijk.be.
Je abonnement wordt dadelijk meegegeven.

EXTRA VOORDELEN OP VERTOON
VAN JE ABONNEMENTSKAARTJE:

PONYBAAN
•
€ 0,50 korting op een ticket
voor de ponybaan.
MINI AUTO’S
•
Gratis 1 jeton bij aankoop
5 jetons.

SNOEPWINKEL SPEELTUIN
•
15 % korting bij aankoop
van een ijsracket.

VIA WWW.BOKRIJK.BE
•
Surf naar www.bokrijk.be,
klik op Bokrijkabonnement en vul je gegevens in.

FRITUUR
SPEELTUIN
•
15 % korting bij aankoop
van een frikandel.

•

SNOEPWINKEL MUSEUM
•
€ 0,50 korting bij aankoop
van 1 zakje “Heksenbollen”
(zolang de voorraad strekt).

* Een gezinsabonnement is bestemd voor de ouders en hun ongehuwde,
inwonende kinderen. Elk gezinslid krijgt een abonnementskaartje op
naam. Niet geldig voor inwonende kleinkinderen en grootouders.
** Een grootouderabonnement is bestemd voor de grootouders en hun
kleinkinderen (enkel kleinkinderen t.e.m. 18 jaar).
*** Een kinderabonnement is exclusief parkeerticket.
Bokrijk heeft het recht om meer informatie op te vragen bij de betrokken
abonnee om de correctheid van de aangeleverde info na te gaan. Elk lid
krijgt een abonnementskaartje op naam.
Het Bokrijkabonnement kan aangekocht worden t.e.m. 1 augustus 2016.

RONDRIT PAARD EN KAR
•
Eenmalig € 1 korting op
rondrit met de huifkar.

• INDIVIDUEEL ABONNEMENT:
• GROOTOUDERABONNEMENT**:
• KINDERABONNEMENT (3 t.e.m. 12 jaar)***:

Betaal online via Mastercard en Visa of via Bancontact/Mister
Cash of Maestro of betaal via overschrijving. Na ontvangst
van je reservatie en betaling worden de abonnementen per post
verstuurd.

HET BOKRIJKABONNEMENT,
EEN ORIGINEEL GESCHENK!

PRIJZEN 2016
• GEZINSABONNEMENT*:

Verantwoordelijke uitgever: Liesbeth Kees, Domein Bokrijk, B-3600 Genk. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier.
Fotograﬁe: Bokrijk, Luc Daelemans, Fabien Cuypers, Medialife,Thomas Vanhaute

DANKZIJ HET BOKRIJKABONNEMENT KRIJG JE:

Laat je inspireren door het verleden in het Openluchtmuseum van
Bokrijk. Ervaar vanaf 26 maart met al je zintuigen hoe mensen meer
dan 100 jaar geleden leefden op het platteland, hoe kinderen naar
school gingen en wat de pot schafte. Het museum is in 2016 langer
geopend, tot en met 23 oktober.
Met ‘BKRK - bokrijk brandmerkt’ plaatst Bokrijk vakmanschap
van vroeger, vandaag en morgen centraal. We gaan van start met
smeden, houtbewerken en brood bakken. Ontdek de geschiedenis én
de hedendaagse relevantie van vakwerk en technieken in één van de
historische huizen. Of ga zelf aan de slag in de ateliers en keer met een
origineel handgemaakt souvenir naar huis!

HOE BESTELLEN?

VOORDELEN IN BOKRIJK

ELKE KEER
ANDERS

€ 95 per gezin
€ 47 per persoon

Een cadeaubon bestellen kan via www.bokrijk.be.

€ 95 per familie
€ 13 per kind

BOKRIJKABONNEE 2015? Geniet van het voordeeltarief bij het
verlengen van je abonnement en betaal € 80 voor een gezins- of
grootouderabonnement of € 40 voor een individueel abonnement.
Houd je abonnementskaartje bij de hand bij bestelling.

HET DOMEIN BOKRIJK
Bokrijklaan 1, 3600 Genk
Tel. + 32 (0) 11 26 53 00
infobokrijk@limburg.be
WWW.BOKRIJK.BE

