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

Hoe gebruik je de promocode van Boudewijnseapark.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/boudewijn-seapark/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promocodes
Om je tickets voor Boudewijn Seapark te bestellen surf je uiteraard eerst naar de website van
Boudewijn Seapark: www.boudewijnseapark.be.

Daar kun je op een snelle, eenvoudige en vooral veilige manier jouw tickets voor Boudewijn Seapark
bestellen. Klik op tickets om jouw tickets te bestellen.

Kies hier de tickets die jij wenst te bestellen en klik op “boek nu” op jouw tickets te bestellen.
Wie in het bezit is van een geldige promocode kan deze ook gebruiken om je tickets met korting aan
te kopen via de website van Boudewijn Seapark. Klik op “koop hier met korting” en vervolgens op
“promocode” om zo op de juiste pagina uit te komen.
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In het veld dat je hier te zien krijgt kun je jouw geldige promocode voor Boudewijn Seapark ingeven.
Geef je code in en klik vervolgens op volgende om zo jou code te valideren.

2. Informatie over Boudewijn Seapark
2.1 Wat is Boudewijn Seapark
Sinds de oprichting van het Boudewijn Seapark staat het park in het teken van veel meer dan alleen
maar show. De boodschap die het park naar buiten brengt is Ontmoet, Heb lief en Bescherm. In het
park vind je verschillende attracties die allemaal in het teken van dieren staan. Daarnaast kun je
tijdens één van de shows in het park ook kennismaken met dieren zoals zeehonden, zeeleeuwen en
natuurlijk ook dolfijnen.

2.2 Troeven
 Heel wat attracties voor kleinere kinderen
 Unieke shows met dolfijnen, zeehonden of zeeleeuwen
 Tickets kun je eenvoudig online aankopen
 Perfect toegankelijk voor groepen en scholen
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2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Boudewijn Seapark? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier
op hun website: https://www.boudewijnseapark.be/praktische-info/contact/
Het hoofdkantoor van Boudewijn Seapark is gevestigd in de stad Brugge op het volgende adres:
Boudewijn Seapark
Alfons De Baeckestraat 12
8200 Sint-Michiels (Brugge)
België
Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Alfons+de+Baeckestraat+12,+8200+Brugge/data=!4m2!3m1!1s
0x47c350fe9e8df8eb:0x2770a158acb63279?sa=X&ved=0ahUKEwi18G0mfXWAhUQJlAKHah0DzYQ8gEIJjAA

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



Boudewijn Seapark op Facebook: https://www.facebook.com/Boudewijn-Seapark1487284584911482/?ref=hl
Boudewijn Seapark op YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC_uqvhliYrcdSWZKO2iQYIw

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promocode op Boudewijn Seapark? 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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