HEIMWEE VOUCHER
Het leukste reisje van Nederland is voorbij. Hopelijk treffen
we elkaar volgend jaar weer.
Maar treur niet ….. er zijn gelukkig genoeg reizen te maken
en bestemmingen te ontdekken. Een voorproefje van
inspirerende bestemmingen heb je al mogen ontdekken.
Deze culturele uitblinkers hopen je snel te verwelkomen.

Eye Filmmuseum
De Eye walk is een videotour voor
iedereen vanaf 7 jaar waarbij spannende
films tot leven komen. Met een tablet
in de hand maak je een dertig minuten
durende videowandeling door het
museumgebouw. Ontdek wat een film
spannend maakt en hoe je daarbij door
filmmakers om de
tuin wordt geleid.

Gratis Eye walk in Eye
Filmmuseum Amsterdam
Geldig van 22 juni t/m 9 september 2018
voor één persoon.

Fotomuseum
Den Haag
Hoe breng je een abstract begrip als
‘bureaucratie’ in beeld? Fotograaf Jan
Banning verbeeldt dit treffend in zijn serie
Bureaucratics. Fotomuseum Den Haag
toont deze en vele andere geëngageerde
series in Bannings eerste grote
oeuvreoverzicht.

€ 2,- entreekorting op
je entreebewijs.
Geldig van 22 juni t/m 2 september 2018.
Bon inleveren bij de kassa van
het Fotomuseum
Den Haag.

Spoorwegmuseum
Het Spoorwegmuseum is natuurlijk
altijd een bezoekje waard maar deze
zomer wordt het museum nog leuker.
Op 5 juli opent het lang verwachtte
Modellenmagazijn. Hier neemt het
museum je mee naar de magische wereld
van de modelbouw.

20% entreekorting voor
maximaal 4 personen.
(je betaalt dan € 14,- i.p.v. € 17,50)
Geldig van 22 juni t/m 9 september
2018. Bon inleveren bij de kassa van het
Spoorwegmuseum.

Naturalis
Duik in de giftige wereld van dr. Freek
Vonk bij Naturalis. Maak kennis met het
gilamonster, een vogelspin en Freeks
favoriet: de koningscobra. Maar het blijft
niet bij kijken alleen. Durf jij de huid van
een slang te voelen?

50% korting op de
toegang voor GIF
De korting is te verzilveren
via tickets.naturalis.nl
(kies voor de optie ‘Kortingskaart’)
en op vertoon van deze bon.
Geldig tot en met zondag
2 september 2018.

Zuiderzeemuseum

TivoliVredenburg

Afrika Museum

Ontdek meer over het dagelijks leven
rondom de voormalige Zuiderzee met
een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen. Wandel over de klinkerstraten
van het buitenmuseum en stap terug in
de tijd! Ga op verkenningstocht en ontdek
wat je allemaal kunt eten ‘uit de zee’ en
‘van het land’.

Vrijdag 28 december zijn ook de
allerkleinsten welkom in TivoliVredenburg
voor het familiefestival My First Festival.
TivoliVredenburg verandert in een
grote, feestelijke speeltuin met rappers
en kinderliedjes, muziektheater en
verhalenvertellers waar je niet alleen naar
muziek kunt luisteren maar zelf ook aan de
slag gaat.

Ontdek deze zomer in het Afrika Museum
hoe je met natuurlijke materialen kunt
bouwen en verven. Bouw mee aan de
meterslange muur van leem en versier
deze met Afrikaanse patronen. Ook
is er een workshop tye & dye of een
muziekworkshop. Het zomerprogramma
is voor iedereen vanaf 4 jaar en vindt
plaats op woensdag t/m zondag in de
zomervakantie.

Gratis kipperkroket
(van gerookte haring)
Ontwikkeld door de Foodcurators in
museumrestaurant het Amsterdamse Huis
in het buitenmuseum.
Geldig t/m 28 oktober
2018 Één kroket t.w.v.
€ 2,- gratis per voucher,
niet inwisselbaar
voor contanten.

Voorwaarden
Print deze voucher uit en neem je bon
mee maar je bestemming van keuze. De
kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar
voor geld en niet geldig in combinatie met
andere kortingsacties en/of aanbiedingen.

Bij inlevering van deze bon aan
de kassa betaal je € 37,50 in
plaats van €52,00.
Deze korting is geldig voor ouders en
maximaal 3 kinderen (kinderen jonger
dan 2 jaar kunnen sowieso gratis mee).
Geldig van 22 juni t/m 2 september
2018. Kijk voor het
programma op
www.tivolivredenburg.nl

Kinderen gratis entree
Bij inlevering van deze bon krijgt 1 kind
per betalende volwassene gratis toegang.
Liever online kaarten kopen? Gebruik dan
de kortingscode: LEUKSTEREISJE.
Geldig van 22 juni t/m 26 augustus
Voor meer info, ga naar
www.afrikamuseum.nl.

