Op 4 plaatsen geniet je voor 2 euro van een dagje uit:
• Arboretum Kalmthout, Kalmthout
• Kasteel d’Ursel, Hingene
• Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Mol
• Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker,
Mechelen

 De verminderde prijs van 2 euro geldt
alleen voor de toegang. Groepsrondleidingen,
kinderateliers, activiteiten, workshops en toegang tot
binnenspeeltuinen, evenementen en zwembaden zijn
daarin niet inbegrepen.
In het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum
De Nekker moet je verplicht je identiteitskaart tonen.
In het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer en het
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker
geeft de vrijetijdspas geen korting op overnachtingen
of een verblijf op de camping. Je kunt daarvoor
wel terecht bij het Steunpunt Vakantieparticipatie,
dat een aanbod heeft aan betaalbare vakanties en
daguitstappen (02 504 03 91, 			
www.vakantieparticipatie.be, 		
vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be).
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Genieten voor 2 euro

Genieten aan 80% korting in de Warande
In Cultuurhuis de Warande krijg je 80% korting op
de prijs van een voorstelling of tentoonstelling. Het
kortingstarief is alleen geldig voor activiteiten die de
Warande zelf organiseert. Wie in het bezit is van een
UiTPAS met kansentarief geniet van dezelfde korting.

Vragen?
Heb je vragen over je vrijetijdspas, dan kun je
terecht bij de dienst van je gemeente of stad die
de vrijetijdspas uitreikt.

Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
www.provincieantwerpen.be

Heb jij al een vrijetijdspas
van je gemeente of stad?
Dan is er goed nieuws
want je krijgt met je
pas ook korting in een
aantal domeinen en
cultuurhuizen van de
provincie Antwerpen!

Waar kun je naartoe?
Hier vind je meer informatie over de provinciale locaties
die korting geven wanneer je een vrijetijdspas hebt.
Surf naar de websites voor hun aanbod en programma!

Arboretum
Kalmthout
Een mooie bomentuin met
bijzondere bloemen en
planten uit heel de wereld
Heuvel 8
2920 Kalmthout
T 03 666 67 41
info@arboretumkalmthout.be
www.arboretumkalmthout.be

De vrijetijdspas opent 5 deuren extra
Al heel wat gemeenten en steden in onze provincie
hebben een vrijetijdspas. Met die pas krijg je korting als
je in je gemeente of stad bijvoorbeeld naar het cultureel
centrum of het zwembad gaat.
De vrijetijdspas heeft nog meer voordelen! Want met je
vrijetijdspas bezoek je ook goedkoper een aantal provinciale domeinen en cultuurhuizen. In totaal zijn er maar
liefst 5 provinciale locaties waar je korting krijgt.

Hoe?
Korting krijgen met je vrijetijdspas is heel gemakkelijk.
Toon hem gewoon aan de kassa en je krijgt korting.
Wil je tickets bestellen voor een voorstelling in de
Warande, dan bestel je die telefonisch of aan de
ticketbalie zelf. Sommige gemeenten en steden werken
met de UITPAS met kansentarief. Deze geven recht op
dezelfde korting.

Alle dagen vanaf half januari
tot half december: 10-17 uur

de Warande
Cultuurhuis voor
tentoonstellingen, concerten,
theater, literatuur, circus, dans
en comedy
Warandestraat 42
2300 Turnhout
T 014 41 69 91
info@warande.be
www.warande.be
Openingsuren ticketbalie:
Weekdagen: 9-17 uur
(telefonisch vanaf 10 uur, in juli
en augustus tot 13 uur)
Zaterdag: 9-13 uur (juli en
augustus gesloten)
Zon- en feestdagen gesloten

Kasteel d’Ursel
Rust en schoonheid op een
kasteeldomein
W. d’Urselstraat
2880 Hingene
T 03 820 60 10
info@kasteeldursel.be
www.kasteeldursel.be
De openingsuren van het
kasteel zijn afhankelijk van de
geplande activiteiten

Provinciaal
Recreatiedomein
Zilvermeer

Provinciaal
Recreatiedomein
De Nekker

Om te zwemmen, spelen of
om aan het strand te liggen

Spelen, zwemmen en sporten
in Mechelen

Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
T 014 82 95 00
info@zilvermeer.be
www.zilvermeer.be

Nekkerpoel-Borcht 19
2800 Mechelen
T 01 55 70 05
info@denekker.be
www.denekker.be

Alle dagen: 8.30-21 uur
Betalend seizoen loopt van
31/03 tot 30/09

Voor en naseizoen: 10-20 uur
Hoogseizoen: 9-21 uur
Betalend seizoen loopt van
1/04 tot 31/08

