
 
 

Reisagentenaanbieding 
2020       met 

 
Center Parcs is de ideale plaats om van de dagelijkse stress te ontsnappen en even écht tijd te nemen.   
Wil je Center Parcs beter leren kennen en productkennis opdoen?  
Profiteer dan van de reisagentenaanbieding voor aankomsten vanaf 11 november 2019 tot en met 14 december 
2020. 
 

Bel voor boekingen en meer informatie 070-220 330 (€ 0,30/min) of ga naar www.centerparcs.be/travelagent . 
Vergeet bij je boeking niet te vermelden dat je gebruik wil maken van de reisagentenaanbieding (CP0764). 
 
 

Actievoorwaarden 
 Dit aanbod is geldig voor een selectie van aankomsten van 11 november 2019 tot en met 14 december 2020. 
 Dit aanbod geldt voor alle parken in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
 Korting op weekendverblijven: 45%, midweekverblijven: 50%.  
 Dit aanbod geldt niet tijdens de schoolvakanties en andere data. 
 Dit aanbod geldt niet in combinatie met Familie- en 55+ Korting, Vroegboekkorting, ActiviteitenCadeau, 

VakantieVoordeelKaart, andere acties, vouchers of kortingen van Center Parcs (zoals o.a. Friendsvoordelen). 
 Niet geldig voor reeds gemaakte boekingen.  
 Niet geldig voor Park Allgäu en Villages Nature ® Paris. 
 Niet geldig voor cottagetypes : EP089 en EP088 (Erperheide, 4 en 5 persoons Kindercottage), EP426 (Erperheide, 4 

persoons Premium cottage), EH431 (De Eemhof, 4 persoons Kindercottage), MD040 (Het Meerdal, 4 persoons 
Kindercottage), LA396 (Le Lac d’Ailette, 8 persoons Premium Eden Lake cottage) , EP085 en ZV726 (Erperheide en 
Zandvoort, 8 persoons Comfort Cottage), PZ988 (Port Zélande, 6persoons Premium mindervaliden Cottage), VM063, 
VM062 en VM527 (De Vossemeren, 4 en 6persoons Comfort Cottage en 5persoons Premium Cottage), VM437 (De 
Vossemeren, 4persoons Premium Kindercottage), SL785 (Park Hochsauerland, 8persoons Premium Cottage), CH291 (Les 
Hauts de Bruyères, 8persoons EDEN Comfort Cottage) . 

 Niet geldig voor Eden (uitgez. Frankrijk) en VIP cottages, Jungle Cabañas, Safari Lodge Tents, Waterfront Suites, 
woonboten, appartementen, Ponycottages, vernieuwde cottages op Port Zélande, 10 en 12 persoons Premium cottages 
thematische cottages op Les Trois Forêts en boomhuizen. 

 Niet geldig voor 8/10/12/16 persoonscottages voor weekend aankomsten. 
 Maximaal 1 cottage per boeking, uiterlijk 4 weken voor aankomst te boeken. 
 Check in vanaf 17 uur. 
 Slechts een beperkt aantal cottages is beschikbaar. 
 De cottage huurprijs is exclusief reserveringskosten. 

 Dit aanbod is enkel geldig voor reisagenten. Legitimatie is verplicht. Voor aankomst mag u legitimatie opsturen per e-

mail naar sales.support.be@groupepvcp.com met vermelding van uw boekingsnummer. 
 Als we geen geldige legitimatie ontvangen, zal de boeking geannuleerd worden! 
 Uiterste boekingsdatum: 18 november 2020. 
 Voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen.   
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