
TIKIBAD
TOEGANGSREGELING TIKIBAD TIJDENS JE VERBLIJF
Duingalow en Luxe lodgetenten: 
Dagelijks 2 uur toegang tussen 10.00 - 14.00 uur inbegrepen. 
Daarbuiten geldt het voordeeltarief.
Camping en lodgetenten: 
Voordeeltarief.
Duinhostel: Eenmalig 2 uur toegang inbegrepen. 
Daarbuiten geldt het voordeeltarief. 

In geval van speciale arrangementen kan 
deze standaard toegangsregeling afwijken. 
Op jouw Duinrell-ID staat aangegeven welke 
toegangsregeling voor jou van toepassing is.

VOORDEELTARIEF TIKIBAD P.P.
2 uur     e 5,-
3 uur     e 6,-
Onbeperkt (eenmalig toegang)  e 7,-
Nabetaling, per uur langer e 2,-

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks                   10.00 - 22.00 uur

DUINRELL PLAZA
Het bruisend hart van Duinrell.

SUPERMARKT
Verser dan vers: de broodjes van 
de supermarkt. Lekker als ontbijt, 
maar ook fijn om mee te nemen voor 
de lunch. Ook voor verse groenten, fruit 
en nog veel meer (lekkers) kun je hier terecht. 

DRINKS
Als je in Duinrell Plaza de trap naar beneden neemt, hoor je 
de gezelligheid al op je afkomen. Sluit aan bij de bar of zoek 
een leuk tafeltje uit en trakteer jezelf op een lekker drankje. 
Proost op jouw vakantie!

MINI-BOWLING
In Duinrell Plaza vind je de Mini-Bowling met maar liefst 
negen banen. Weet jij de kegels in een keer om te krijgen?

ARCADEGAMES
Knipperende lichtjes, vette games en 
vliegensvlugge flipperkasten. 
Probeer je record te verbreken of hou 
een familie- competitie met de supertoffe 
arcadegames. Wie is de beste?

LIVE SPORT
Bang dat je tijdens jouw vakantie een wedstrijd van je favorie-
te sport mist? Geen zorgen! In Duinrell Plaza zie je belangrijke 
sportwedstrijden live op groot scherm.

LA PLACE RESTAURANT DUINRELL PLAZA
Vanaf 11.00 uur kun je hier terecht voor koffie, thee en zoete 
lekkernijen. Vanaf 12.00 uur geniet je van heerlijke soepen, 
pizza’s, verschillende grillgerechten en pasta’s en vanaf 17.00 
uur worden er diverse warme gerechten 
voor jou bereid. Dat wordt smullen!

BUFFETRESTAURANT TOSCANE
Geniet onbeperkt van een 
familiebuffet met salades, pizza’s, 
vlees en vis en desserts. 
Ook is er een kinderbuffet.

TAKE AWAY DUINRELL PLAZA
Zin in een snelle hap? 
Kom naar de Take away voor pizza’s, frites en snacks.

INFORMATIE

Wifi
Wifi vouchers zijn te koop bij de Duinrell-
receptie, de Duinrell Superstore of de portiersloge.

Wifi is overal op Duinrell beschikbaar, m.u.v. het attractiepark 
en het Tikibad.

ATTRACTIEPARK
Tijdens je verblijf op Duinrell heb je elke 
dag gratis toegang tot het attractiepark. 

PASEN (30 MAART T/M 3 APRIL) 
Vrijdag t/m maandag 10.00 - 17.00 uur
Dinsdag 10.00 - 16.00 uur
 
MEIVAKANTIE (27 APRIL T/M 13 MEI) 
Vrijdag 27 april 10.00 - 17.00 uur
Dagelijks 10.00 - 18.00 uur
 
PINKSTEREN (18 MEI T/M 22 MEI) 
Vrijdag en dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag t/m maandag 10.00 - 18.00 uur

ONTBIJTBUFFET
In La Place restaurant Schaapskooi kun je dagelijks tussen 8.30 en 
10.00 uur terecht voor een ontbijtbuffet. 

OPENINGSTIJDEN  30 maart t/m 3 april, 27 april t/m 13 mei en 18 mei t/m 22 mei 2018   

 VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG
DUINRELL-RECEPTIE 9.00 - 21.00 9.00 - 19.00 9.00 - 19.00 9.00 - 21.00 9.00 - 19.00 9.00 - 19.00 9.00 - 19.00

FIETSVERHUUR 10.00 - 16.30 10.00 - 16.30 10.00 - 16.30 10.00 - 16.30 10.00 - 16.30 10.00 - 16.30 10.00 - 16.30

DUINRELL PLAZA       
Supermarkt 7.30 - 21.00 7.30 - 20.00 7.30 - 20.00 7.30 - 20.00 7.30 - 20.00 7.30 - 20.00 7.30 - 20.00
Drinks & live sport v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00
Mini-Bowling v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00
Arcadegames v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00 v.a. 16.00
La Place restaurant 
Duinrell Plaza 11.00 - 21.00 11.00 - 21.00 11.00 - 21.00 11.00 - 21.00 11.00 - 21.00 11.00 - 21.00 11.00 - 21.00
Buffetrestaurant Toscane 17.00 - 21.00 17.00 - 21.00 17.00 - 21.00 17.00 - 21.00 17.00 - 21.00 17.00 - 21.00 17.00 - 21.00
Take away Duinrell Plaza 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00 12.00 - 21.00

ONTBIJTBUFFET       
La Place restaurant 
Schaapskooi 8.30 - 10.00 8.30 - 10.00 8.30 - 10.00 8.30 - 10.00 8.30 - 10.00 8.30 - 10.00 8.30 - 10.00

Afwijkende openingstijden Pasen en Pinksteren: Duinrell-receptie: maandag 9.00 - 19.00 uur, dinsdag 9.00 - 21.00 uur. Buffetrestaurant Toscane: maandag en dinsdag gesloten. 
Afwijkende openingstijden Meivakantie: Buffetrestaurant Toscane: zondag 13 mei gesloten.

ENTERTAINMENT
Het actuele entertainmentprogramma vind je in de vitrines op 
het park, op www.duinrell.nl/entertainment en is verkrijg-
baar bij de Duinrell-receptie.

Parkreglement
Om het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken,  
vragen wij je vriendelijk om je aan onze huisregels te houden en om  
aanwijzingen van het personeel op te volgen. Hieronder vind je onze  
belangrijkste huisregels, de volledige huisregels kun je nalezen op  
www.duinrell.nl/huisregels. Wij wensen je een fantastisch verblijf toe!

NOODSITUATIE
De EHBO-post inclusief AED is bij de portiersloge (24/7). Bel in 
noodgevallen 112 voor de brandweer/ambulance en waarschuw 
Duinrell via tel.: (070) 5155 333.

TOEGANG
Toegang tot het attractiepark is bij jouw verblijf inbegrepen. Toegang tot het 
Tikibad is afhankelijk van de periode en het type van het verblijf. Dit staat 
aangeven op de reserveringsbevestiging en op je Duinrell-ID. Logés zijn  
welkom, maar moeten wel worden aangemeld bij de Duinrell-receptie. Zij 
betalen een overnachtingstarief. Krijgen jullie overdag bezoek? Dan dien je 
per bezoeker een entreeticket te kopen. Dit kan online via www.duinrell.nl of 
aan de kassa. Indien het bezoek Duinrell dezelfde dag niet verlaat, wordt 
eveneens het overnachtingstarief in rekening gebracht.

Alleen op vertoon van jouw Duinrell-ID (voorzien van een recente foto) heb  
je toegang tot Duinrell op de data die op de pas aangegeven staan. Indien 
er twijfel bestaat of de pas wel van jouw is, kan er naar jouw legitimatie  
gevraagd worden. Kinderen tot en met drie jaar hebben gratis toegang tot 
Duinrell en hebben geen Duinrell-ID nodig.

Kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang tot het attractiepark 
en het Tikibad onder begeleiding van een vo l wassene. Per verblijfs-
plaats dient minimaal 1 persoon ouder dan 21 jaar aanwezig te zijn.

Het betreden van het attractiepark en het Tikibad is op eigen risico. Iedere 
attractie en glijbaan heeft verplichte veiligheidsregels die ter plaatse staan 
aangeduid en vermeld staan op www.duinrell.nl/veiligheid. Het dragen van 
een drijfmiddel is verplicht voor iedereen kleiner dan 120 cm, ook als hij of zij 
in het bezit is van een zwemdiploma (in kids waterpark Playa is deze regel niet 
van toepassing).

Huisdieren zijn welkom op Duinrell mits zij aangelijnd zijn en geen over last 
veroorzaken. Bij het uitlaten van uw huisdier is het gebruik van opruimzakjes 
verplicht. Opruimzakjes zijn gratis verkrijgbaar bij de Duinrell-receptie.

Per verblijfplaats kun je één auto gratis parkeren. Extra auto’s kun je parkeren 
op P4 voor e 4,25 per auto per nacht. Als je op de vertrekdag nog gebruik 
wilt maken van onze faciliteiten, informeer dan bij de receptie voor de late 
check-out mogelijkheden.

Tussen 23.00 en 7.00 uur is het i.v.m. nachtrust niet toegestaan om in het park 
te rijden met motorvoertuigen. Als je ná 23.00 uur arriveert op Duinrell, dan 
kun je tijdelijk parkeren op P2 en na 7.00 uur het terrein betreden. Het is niet 
toegestaan om je na 23.00 uur op het attractiepark te bevinden.

Bij overtreding van de huisregels kun je de beveiliging inschakelen via tel.: 
(070) 5155 128. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

In het attractiepark en in het bos- en duingebied is het rijden met alle 
voertuigen verboden. Scooters met een gele kentekenplaat mogen 
niet rijden in het gehele park. 

ROOKBELEID
Roken is niet toegestaan in een Duingalow, lodgetent, het Duinhostel, in alle 
overdekte openbare ruimtes, in attracties én in de wachtrijen van attracties.

Bij constatering van het overtreden van de huisregels is Duinrell bevoegd om de 
betrokkenen per direct de toegang tot het park te ontzeggen en/of van het park 
te verwijderen zonder dat zij aanspraak kunnen maken op restitutie van de  
betaalde huursom, van een gedeelte daarvan of van eventueel betaalde borg. 

Kunnen wij jou helpen?
Ben je niet tevreden over jouw verblijf op Duinrell? Laat ons dit s.v.p. 
ter plaatse weten, zodat wij jou direct kunnen helpen. Kom langs bij de  
Duinrell-receptie of bel (070) 5155 282 / (070) 5155 128.

TICKETS EN TOURS
Zin in een leuk dagje uit tijdens je vakantie?
Op www.duinrell.nl/omgeving vind je informatie over alle 
toffe hotspots in de buurt. Handig: je kunt hier ook direct  
online je tickets regelen! Wil je meer informatie over tickets  
& tours? Kom langs bij de Duinrell-receptie.

FIETSVERHUUR
Huur een fiets naar keuze en ga op ontdekkingstocht 
door de mooie omgeving. Bolderkarren, rolstoelen, 
buggy’s, familieskelters en fietsaccessoires zijn hier ook verkrijgbaar.

HUUR PER DAG
Fiets E 10,-
Kinderfiets            v.a. E   6,50
Skelter E 13,50
Elektrische fiets* E 19,50
Scooter* E 32,50
* Op deze artikelen geldt een borg.

SPORTFACILITEITEN
 Trimbaan in het Duinrell-bos.
 Sport- en speelplaats naast de Rodelbaan.
 Tafeltennistafels voor Duinrell Plaza.
 Midgetgolf in het attractiepark (e 1,-).

#DUINRELL
Deel jouw vakantiekiekjes met #DUINRELL op social media.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE DUINRELL-NIEUWS?

Volg ons via social media!

ACTIE 
7 DAGEN = 
5 BETALEN

VANAF

€ 7,50 
(1 APPARAAT/

1 DAG)

NIEUW


