
Plezier voor het hele gezin, in het pretpark waar sprookjes bestaan...

Familieweekend
BOSS paints

Efteling
5-6 oktober 2013



Tover een glimlach op de gezichten van je partner en je kinderen. Hoe? Bezorg hen een fantastisch familieweek-
end. Met het exclusieve Efteling-evenement van BOSS paints. 

60 jaar spektakel en attracties voor klein én groot
Deze trip wordt onvergetelijk voor jong én oud! Want het Sprookjesbos betovert de allerkleinsten. En de jeugd 
geniet van sensatie en snelheid. Wedden dat ook jij de adrenaline door je lichaam voelt gieren? 

BOSS paints regelt alles
Wij reserveren je tickets en de overnachting in een Comfort-kamer. Jij hoeft alleen te genieten van je quality time 
met de familie. Gemakkelijk, toch?

Beleef exclusieve bonussen
Met de BOSS-formule krijg je bovendien heel wat Efteling-extra’s. Zoals de exclusieve Aquanurna-voorstelling, het 
heerlijke avondbuffet en het zoete afscheidsmoment. Genieten maar.

Op het programmaVerras je familie met een weekendje EftelingVerras je familie met een weekendje Efteling

Zaterdag 5 oktober
Vanaf 17.00 uur  Check-in in het Efteling Hotel

17.30 – 18.00 uur  Samenkomst in de hotellounge 
 Oosterse wachters begeleiden je naar het Fata Morgana  
 Paleis.

18.15 uur AQUANURA show: spektakel van water, licht en vuur – 
 exclusief voor BOSS paints 
 Deze sensationele watershow moet je gezien hebben. 
 Het is de op twee na grootste ter wereld, en de eerste 
 in Europa.

18.45 – 21.00 uur  Heerlijk diner 
 exclusief voor BOSS paints 
 Dineer als koningen en koninginnen. Schuif aan in het 
 Fata Morgana Paleis voor een betoverend buffet. 

21.00 uur Terug naar het hotel voor een sprookjesachtige 
 overnachting 
 Slaap als prinsen en prinsessen. Het Efteling Hotel legt je 
 zalig in de watten in een Comfort-kamer voor 
 2, 4 of 5 personen.

Zondag 6 oktober
Vanaf 8.00 uur  Stevig ontbijt 
 Kies je favoriete moment uit drie shiften.

Tot 11.00 uur  Check-out 
 Berg je bagage veilig op in je wagen.

9.30 – 18.00 uur  Vrij parkbezoek, met onbeperkte toegang 
 Geniet in je eigen tempo van het wonderbaarlijke 
 Efteling-park en zijn betoverende sfeer.

17.00 uur  Hartig groepsafscheid met soep en broodjes 
 exclusief voor BOSS paints

18.00 uur  Tevreden terug naar huis

Krijg je niet genoeg van het 
Efteling-park? Kom dan al tegen 
zaterdagmorgen 10 uur, en 
geniet van een extra pretparkdag 
met een tweede ticket. Vanaf 15 
uur check je in het Efteling Hotel 
in. Om 17.30 uur voeg jij je bij de 
groep.

Optie 1: 
Eén dag Efteling + 

avondspektakel

Optie 2: 
Twee dagen Efteling + 

avondspektakel



Aquanura 
Award-winning spektakel van water, 
licht en vuur

Ervaar de magie van de sensationele 
watershow Aquanura. Vier kikkers toveren 
de ogenschijnlijk rustige Vonderplas in de 
Efteling om tot een muzikaal waterballet. 
Op herkenbare Efteling-muziek van onder 
andere Carnaval Festival en De Indische 
Waterlelies komen verschillende sprookjes 
tot leven. Een spetterende start van je 
fabelachtige Efteling-avontuur!

Joris en de draak 
Trek ten strijde in een houten re-
uzenachtbaan

Klaar voor een spannend gevecht met de 
draak? Deze heerser van Water en Vuur 
bedreigt het koninkrijk. De koning roept 
alle moedige burgers op om het monster 
te verslaan. Treed in de voetsporen van de 
legendarische Joris en versla dit fabeldier. 
Ga de strijd aan met hem en het andere 
team in de spectaculaire, gloednieuwe, 
houten racer-achtbaan. 

Sprookjesbos
Er was eens ...

Laat je betoveren door de fabelachtige 
sfeer van Anton Pieck. Wandel van 
sprookje naar sprookje. Ssst … luister 
eens … uit de paddenstoelen klinkt 
muziek! Kijk, daar slaapt Doornroosje. 
En ach … klik, klak, klikker de klak … de 
rode schoentjes dansen nog altijd. Ken je 
het verhaal van Vrouw Holle? Zelfs in de 
zomer sneeuwt het bij haar huisje. Met de 

komst van De nieuwe kleren van de keizer 
bewonder je nu liefst 27 sprookjes in dit 
bos. Ken jij ze allemaal?

Bobbaan
Lekker bibberen zonder sneeuw

Met zestig kilometer per uur naar 
beneden. Wow! Bedwing jij de Bobbaan? 
Je raast door de bochten, de wind suist 
langs je gezicht. De baan is glibberig en 
glad, maar je kunt het aan. Nog een paar 
bochten … en ja, een halve kilometer 
bobsleebaan zoefde voorbij.

Droomvlucht 
Zweven door een droomwereld

Glij zacht schommelend langs de sterren 
in je hemelslee, en vergaap je aan een 
Wereld vol Wonderen. Alsof je droomt 
met je ogen open. Je vliegt door het 
toverwoud en ontmoet elfjes en trollen, 
bosgeesten en faunen, en ... koning 
Oberon, natuurlijk.

Python 
Stalen achtbaan met twee loopings en 
kurkentrekkers

Dit is het echte werk! Voor je ligt de 
Python. Recht je schouders, haal diep 
adem. Bedwing de kriebels in je buik. 
En ga ervoor. “Yes, Python here I come!” 
Loop naar boven, je bent er bijna. Je kunt 
nog terug, maar je doet het niet. En dan 
… Whoooooooooh!!! Zag je die loop-
ing? Vast niet, want je ogen waren stevig 
dichtgeknepen. Niet erg. Kijk straks maar 
op de foto.

Pagode 
Vliegende Thaise tempel tot 45 m 
hoogte

Ook al heb je hoogtevrees, dit mag je niet 
missen. Neem plaats op de lange bank, 
en de Pagode tilt je traag naar een hoogte 
van 45 meter. Je zweeft boven alles uit. 
Wat een uitzicht! En wat is de Efteling 
mooi vanuit de lucht! Misschien kijk je 
zelfs over de rand terwijl de Pagode een 
rondje draait? Kijk … daar ben je overal 
geweest. En waar ga je straks naartoe? 
Nog even genieten van het spectaculaire 
uitzicht, en dan staat de Thaise tempel 
weer op de grond. Wat een geweldige 
vlucht.

De vliegende Hollander 
Steek van wal voor een gevaarlijk 
boottochtje

“Ik zal vaeren, al is het tot in den eeuwig-
heid.” De Vliegende Hollander is vervloekt 
en betoverd in een spookschip. Jouw 
reis begint in een prachtige burcht aan 
de kade. Maar al snel merk je dat dit 
geen sprookjeskasteel is. Hou je adem in 
terwijl een hoge golf het schip optilt. Je 
voelt dat er iets te gebeuren staat. Nog 
even en dan … Splash!!! Alleen met een 
spookachtige vaart ontkom je aan de 
vloek van De Vliegende Hollander. Krie-
bels in de maag en een nat pak verzekerd! 

Ontdek de topattracties van de Efteling
Alle Efteling-attracties overlopen? Onmogelijk! Maar ontdek alvast deze spannende avonturen. Om tot oktober van te dromen ...

Voor vragen rond deze reis 
aarzel niet om je vertegenwoordiger 

te contacteren. 


