
WWW.FRIGHTNIGHTS.NL



You’ll wish it was 
a nightmare...
Bloeddorstige zombies, sadistische dokters, hongerige freaks, 
rond dwalende geesten en Eddie de Clown zitten je achterna…  
Ze willen maar één ding: jouw leven! Badend in het zweet  
word je wakker, het was een nachtmerrie. Of toch niet…?

Van 10 t/m 26 oktober, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 
18:00 uur tot 23:00 uur, worden nachtmerries werkelijkheid  
tijdens Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Het park 
wordt overgenomen door gevaarlijke freaks, gewapend met  
kettingzagen en roestige bijlen. Bezoek de Scare Zones,  
Haunted Houses en horrorshows. 

Koop je Halloween Fright Nights 
tickets bij HEMA met € 7,– korting!

De tickets zijn verkrijgbaar in de 
winkels en online op hema.nl/tickets 

van € 35,50 voor € 28,50 



KOFFIE REFILL

20% KORTING OP ALLE HALLOWEEN 

FRIGHT NIGHTS PRODUCTEN!

COMBIDEAL! 
BROODJE EN FRIS!

KARTEN 2=1

Geniet van gratis koffie, 
thee en cappuccino met 
de hervulbare koffie-
beker. Koop de beker bij 
diverse verkooppunten 
voor slechts € 4,95!

Broodje en drinken naar keuze! 
Een combideal voor maar € 4,95! 
Verkrijgbaar bij Fame Café. 

PRINT DEZE PAGINA EN
ONTVANG EXTRA KORTING!

Kom voor 14:00 uur met twee personen karten en 
betaal voor slechts 1 persoon (€ 7,50)! Lever deze 
bon in bij de Kartbaan.

Tegen inlevering van deze bon ontvang je 20% 
korting op alle Halloween Fright Nights producten 
in de shops in Walibi Holland.

Geldig voor maximaal 1 
persoon, t/m 26 oktober 
2014 en alleen tijdens Hal-
loween Fright Nights dagen. 
Deze bon is niet inwis-
selbaar tegen contant geld 
en niet geldig i.c.m. andere 
acties en/of kortingen. 
Restitutie achteraf is niet 
mogelijk. Doorverkoop en 
namaak is verboden.

Tegen inlevering van deze 
bon bij de kartbaan betaal 
je voor twee personen 
€ 7,50 om te karten. Deze 
bon is geldig t/m 26 okto-
ber 2014 en alleen tijdens 
Halloween Fright Nights 
dagen. Deze bon is niet inwis-
selbaar tegen contant geld en 
niet geldig i.c.m. andere acties 
en/of kortingen. Restitutie 
achteraf is niet mogelijk. 
Doorverkoop en namaak is 
verboden.


