
Uitnodiging
PV PostNL Familiedag in Slagharen

In april kan de zon al lekker schijnen. Een ideale tijd om het 50-jarige  
Attractie- & Vakantiepark Slagharen te bezoeken. PV PostNL heeft  
speciaal voor jou, je collega’s en gezinsleden op 21 april een  
Familiedag georganiseerd!

De spelregels:
• maximaal 6 entreebewijzen per medewerker
•  we vragen een eigen bijdrage van € 10 per persoon. Ben je 

geen donateur dan betaal je € 12,50 per persoon

Zondag 21 april 2013 in Slagharen 
Vanaf 9.00 uur, dus een uur eerder dan normaal, gaan de poorten  
van het park open. Je wordt van harte welkom geheten bij de  
PostNL stands. Daar staat een kopje koffie, thee of een glaasje  
limonade klaar met een heerlijke lekkernij. 

Voor ieder wat wils 
Op het park hoef je je zeker niet te vervelen want er is veel te  
beleven voor jong en oud. Kom kijken bij de spectaculaire 4D-film  
‘Robin Hood’ of laat je verrassen bij de nieuwe Magic Circus show.  
Verder kan je genieten van alle leuke familieattracties, spannende thrills, 
waterattracties, theatershows en een swingend straattheater.  
Nieuwe attracties op de Familiedag: Magic Bikes en Fogg’s trouble.

Natuurlijk ga je ook de vernieuwde Westernshow bezoeken en even winkelen in Main Street, een 
lange sfeervolle straat met leuke winkels en diverse restaurants. Hier kan je ook met je eigen Slagharen 
Dollars betalen. 

Wil jij ook een bijzondere PV PostNL Familiedag beleven in het jarige Slagharen? Bestel je entreebewijzen 
op www.mijnpostnl.nl Fun & Voordeel voor 31 maart 2013. Doen hoor, want OP = OP 

Hiervoor krijg je:
• entree tot het park 
•  een welkomstdrankje plus lekkernij bij binnenkomst
•  € 5 Slagharen Dollars vrij te besteden in het hele park 
• vrije toegang tot alle attracties en shows
• parkeren met korting; je betaalt € 3 i.p.v. € 7 per auto 

*  Kinderen jonger dan 4 jaar mogen gratis naar binnen. Voor hen is geen 
entreebewijs nodig. Zij hoeven dus ook niet te worden aangemeld op de site. 
Zij ontvangen geen Slagharen Dollars en gratis welkomstconsumpties. 

*  Wil je 2 nachten blijven slapen, kijk dan op www.mijnpostnl.nl voor de  
speciale aanbiedingen.
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