Handleiding:
Hoe gebruik je een promocode op
Bellewaerde.be?

Hoe gebruik je de promocode van Bellewaerde.be 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/bellewaerde/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promocodes
Ga naar www.bellewaerde.be en klik bovenaan de homepagina op “tickets” om je tickets voor
Bellewaerde online te bestellen.

Hier krijg je meteen een overzicht te zien van alle mogelijke tickets voor het park die je online kunt
bestellen. Maak je keuze en kies welk ticket jij wenst te bestellen.
Naast je tickets kun je online ook reeds je menu voordelig bestellen of kun je ook al op voorhand je
souvenirs voor het park bestellen.
Maar op de website van Bellewaerde krijg je meteen ook de mogelijkheid om een geldige promocode
in te geven.

Klik op “promocode” rechts bovenaan om je geldige promocode in te geven

3

Geef in het daarvoor bestemde veld je geldige promocode in en klik op koop online om je korting
meteen te laten verrekenen met het totale bedrag van je bestelling.

2. Informatie over Bellewaerde
2.1 Wat is Zalando
Bellewaerde is een zogenaamd pret- en dierenpak gelegen in het West-Vlaamse Ieper. Het park, dat
sinds 1954 bestaat, telt ongeveer 54 hectare grond en staat vooral gekend om de vele verschillende
dieren en planten in het park. Zo vind je er leeuwen, olifanten, giraffen, … Maar je vindt er ook heel
wat prachtige shows waarbij bijvoorbeeld de roofvogels werkelijk over je hoofd vliegen.
Uiteraard vind je er ook heel wat leuke attracties zoals de River Splash, de Keverbaan, de Boomerang,
El Volador, …

2.2 Troeven
 In Bellewaerde vind je heel wat prachtige dieren en planten
 Je vindt er ook heel wat spannende attracties
 Koop je tickets snel en eenvoudig online
 Krijg tot 24% voordeel online dankzij de abonnementsvoordelen
 Koop je tickets online en krijg tot €5 korting

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Bellewaerde? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun
website: http://www.bellewaerde.be/nl/contact
Het hoofdkantoor van Bellewaerde is gevestigd in West-Vlaanderen op het volgende adres:
Meenseweg 497
8902 Ieper
België

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Meenseweg+497,+8902+Ieper/@50.8466801,2.9481367,17z/da
ta=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47dccdca42f9f8e3:0xfaf50c96913bddda
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3. Nuttige koppelingen
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige
koppelingen:







Bellewaerde op Facebook: https://www.facebook.com/Bellewaerde.be/
Bellewaerde op Twitter: https://twitter.com/bellewaerde
Bellewaerde op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bellewaerde-park
Bellewaerde op Instagram: https://www.instagram.com/bellewaerde/
Bellewaerde op Tripadvisor: https://www.tripadvisor.be/Attraction_Review-g188675d2639467-Reviews-Bellewaerde-Ieper_Ypres_West_Flanders_Province.html
Bellewaerde op YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCefr_6I4FUmESfvIc7JkcaA

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promcode op Bellewaerde? 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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