
Buitenpret

Gratis pret

Maak met Uitgeverij West Media kans op te gekke prijzen!
Wil jij één van de te gekke prijzen winnen? Je maakt namelijk kans op tickets voor Monkey 
Town Delft, Monkey Town Sliedrecht, zwembad Aqua Mundo bij Center ParcsPort Zélande of 
Bounce Valley. Mail naar actie@uitgeverijwestmedia.nl en laat ons weten op welke tickets 
jij graag kans maakt!

De winnaars krijgen uiterlijk 1 september per mail bericht.

Wat ga jij doen in de zomervakantie?
uitjes, tips en inspiratie in Zuid-Holland!

Center Parcs  
Port Zélande 
Wil jij een dagje op 
vakantie maar dan 
lekker dichtbij? Bezoek 

dan Center Parcs Port Zélande, 
geniet de hele dag van de 
vakantie vibes! Deze zomer 
is Port Zélande een echte 
zomerhotspot!

	 facebook.com/gokidsdenhaag

	 instagram.com/gokidsleidendenhaag G O K I D S
Rotterdam

	 facebook.com/gokidsrotterdam

	 instagram.com/gokidsrotterdam

Feyenoord
Wil jij deze 
zomervakantie in een 
tenue van Adidas 
trainen als een speler 

van Feyenoord? Op 18 en 19 juli 
zijn ze in Honselersdijk en hopen 

ze jou te zien!

In Bounce Valley in Zoetermeer 
of Rotterdam ervaar je het 
luchtkussen uit je dromen: bijna 
1.000 vierkante meter airpark 

gevuld met spectaculaire elementen en 
hindernissen. Van de Wipe-Out tot de 
Obstacle Run… er is altijd wel de kans 
om jouw gezelschap uit te dagen tot een 
wedstrijdje. 

De airparks zijn geschikt voor kinderen 
en volwassenen en daarmee is Bounce 
Valley een ideaal uitje voor het hele gezin! 
Bounce Valley is in de zomervakantie 
zeven dagen per week open.

Binnenpret

Waterpret

Naar het strand
We hebben in Zuid-
Holland ontzettend 
veel fijne stranden. 
Ontdek ze in onze 

blog op Go-Kids.nl.

Madurodam 
Er is zoveel te doen in Madurodam! 
Van Nederland in het klein tot 
spectaculaire attracties en de 
leukste doe-dingen. Waar anders 

red je in één dag ons land van het water, 
ben je een beroemde dj én zie je de coolste 
kastelen en paleizen? Je komt ogen, 
maar vooral handen tekort tijdens 
je ontdekkingsreis door Nederland. 
Madurodam. Moet je meemaken!

GO-KIDS.NL
Gratis of goedkope uitjes? 
Check onze blog 
op go-kids.nl!

Funzone 
Hier ben je aan het juiste 
adres voor de leukste indoor 
activiteiten! Sla jij die hole-in-
one bij de gloednieuwe Glow 

Minigolf met prachtige glow-in-the-dark 
decoratie? Of ben jij de scherpschutter 
van de groep tijdens een potje 
Lasergame?  

Reserveer t/m 
31 augustus op 
de website met 
code Golfdeal of 
Laserdeal voor  
€ 2,50 korting

Villa Zebra
Kunst voor kleintjes. 
Nieuwsgierige peuters 
en kleuters (2-6 jaar) 
duiken in de interactieve 

tentoonstelling ZELF! van Villa 
Zebra. Voer de hongerige 
rommelmonsters met gevonden 
troep, help de dokters in het 
ziekenhuis of drink een kopje thee 
in het XXL-poppenhuis!

Sixsec VR 
Games & 
Racing
Beleef dé 
ultieme virtual 

reality race sensatie in 
Den Haag. 

Monkey 
Town 
Van dit 
speelparadijs 
zit er altijd 

ééntje in de buurt! Tip: 
check de voordelige 
tienrittenkaart voor € 
65,-!


