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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een promocode op 
walibi.com/aqualibi.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de promocode van Walibi.com/aqualibi die je kan vinden op 

http://tagcity.be? 

 

Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?  

 

https://tagcity.be/shop/aqualibi/  

 

 

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
https://tagcity.be/shop/aqualibi/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promocodes 
 

Ga naar https://www.walibi.com/aqualibi/be-nl en klik rechts bovenaan op “tickets” om je tickets 

voor Aqualibi snel en eenvoudig online via de website te bestellen.  

 

Hier zie je meteen alle verschillende tickets die je voor het park Aqualibi kunt bestellen. Zo kun je 

bijvoorbeeld kiezen uit de online deals van Aqualibi, de tickets en de abonnementen voor het park.  

Maar op deze pagina zie je ook meteen de mogelijkheid om je geldige promocode in te geven. Klik 

bovenaan naast “online tickets” op “promocode” om je geldige promocode in te geven. 

 

Geef vervolgens je geldige promocode in en klik op “use code” om je geldige promocode te 

valideren. De korting wordt toegekend van zodra je een ticket hebt aangeduid.  

2. Informatie over Aqualibi  
 

2.1 Wat is Aqualibi 
Aqualibi is het bekende waterpark van het gelijknamige attractiepark Walibi. In het gebouw vind je 

verschillende zwembaden en waterglijbanen terug. Als sinds 1987 is Aqualibi een toonaangevend 

waterpretpark in ons land. Het golfbad, de Laguna Verde, de Rapido en de Tinka zijn enkele van de 

bekende waterattracties van Aqualibi.  

https://www.walibi.com/aqualibi/be-nl
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2.2 Troeven 
 Heel wat leuke glijbanen 

 Een apart golfslagbad 

 Verschillende jacuzzi’s waar je tot rust kunt komen 

 Een speciale kinderzone die 100% voorbehouden is aan de kinderen 

 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Aqualibi? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun 

website: https://www.walibi.com/aqualibi/be-nl/contact  

Het hoofdkantoor van Aqualibi is gevestigd in de Waalse gemeente Wavre op het volgende adres: 

Boulevard de l’Europe 100 

1300 Wavre 

België 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Boulevard+de+l'Europe+100,+1300+Wavre/@50.8174774,3.034

9277,10z/data=!4m5!3m4!1s0x47c17d89e19740fb:0x829339720c204098!8m2!3d50.6997568!4d4.5

856476  

3. Nuttige koppelingen 
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige 

koppelingen: 

 Aqualibi op Facebook: https://www.facebook.com/Aqualibi.be/  

 Aqualibi op Twitter: https://twitter.com/aqualibi  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promocode op Aqualibi? Of heb je een vraag over 

deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

Via het contactformulier: 

http://tagcity.be/contact/ 

Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren) 

+32 (0)488 10 93 84 

We wensen je alvast veel bespaarplezier! 
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