
P E R S B E R I C H T 
 
Wassenaar,  12 december 2016 
 

Kerstvakantie op Duinrell  

een fijne familievakantie of een leuk dagje uit 
________________________________________ 

 
In de kerstvakantie biedt  Duinrell, Wassenaar ook dit jaar weer veel winterplezier voor de hele 
familie in het Tikibad en het Attractiepark. 
 
Activiteiten vakantiegasten 
Vakantiegasten, die in de Duingalows logeren, hebben onbeperkt toegang tot het Tikibad voor 
eindeloze waterpret met meer dan één kilometer waterglijbaanplezier. 
Een aantal spectaculaire attracties is, afhankelijk van het weer, open tussen 11.00 uur een 16.00 uur 
met uitzondering van beide kerstdagen en nieuwjaarsdag. 
 
Tijdens de vakantieperiode organiseert het Duinrell-entertainmentteam voor deze gasten leuke 
activiteiten voor jong en oud zoals (Kids) Karaoke, een Kegel- en Air Hockey toernooi, Mini-Disco en 
natuurlijk een Meet & Greet met Rick de Kikker. 
 
Restaurant La Place op Duinrell Plaza stelde voor de gasten een aantal speciale culinaire 
arrangementen samen van een kerstbrunch tot een uitgebreid kerstdiner en een kinderbuffet. 
Op oudejaarsavond kunnen de vakantiegasten genieten van een adembenemend vuurwerk bij 
Duinrell Plaza. In de Duinrell Pub staan daarna de champagne en oliebollen klaar. 
Op www.duinrell.nl/kersvakantieopduinrell is alle informatie te vinden. 
 
Activiteiten daggasten 
Daggasten zijn ook in de kerstvakantie van harte welkom op Duinrell. Zij kunnen zich heerlijk 
onderdompelen in het Tikibad. Dit tropische zwemparadijs heeft elf glijbanen van de spannende 
Tyfoon met adrenalinekick tot de Lazy River. 
Als bonus is in het Attractiepark een aantal attracties, afhankelijk van het weer open. Bij de kassa 
staat aangegeven welke attracties open zijn.  
De tijdens de vakantie flexibele prijzen en openingstijden staan vermeld op www.duinrell.nl/tikibad. 
 
Voor het jaarlijkse groot onderhoud is het Tikibad gesloten van 9 tot en met 27 januari 2017. 
 

 
 

Voor meer informatie: 
Peter Wijnen Public Relations                 
Voorschoterweg 71b                              
2235 SG Valkenburg      
M 06 54 208 345 
E: peter@wijnenpr.nl 
 
 
Duinrell in het Wassenaarse bos- en duingebied staat voor familieplezier waarbij de kernwoorden passie, plezier 
en puur zijn. Het uitgestrekte landgoed biedt de mogelijkheid voor een dagje uit of een korte of lange vakantie. 

Het attractiepark, Tikibad, vakantiepark met de Duingalows, de camping, het Duinhostel en de La Place 

horecafaciliteiten staan hiervoor garant. (www.duinrell.nl en www.facebook.com/duinrell). 
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