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Datum 18, 19, 25 en 26 september 2015
Tijd 18:00 – 23:00 uur
Locatie Die Deutsche Bierstube in Walibi Holland
Capaciteit Maximaal 704 plekken per avond (88 tafels)
Verkoop Per tafel
Tickets Groepen tot 9 personen (1 tafel) kunnen online boeken,  
 groepen vanaf 9 personen (2 tafels) kunnen boeken via het bestelformulier. 
Website  www.walibi.nl/walibierfest
Leeftijd  Het Walibierfest is 18+ (ID verplicht)

Algemeen

DJ Maurice trapt de avond af en zorgt gedurende het gehele Walibierfest voor
een dampend niveautje party machen. Ondertussen zal ook DJ Timmie Tirol
helemaal ab gehen op de draaitafels met zijn Duitse knallers. Het Oktoberfest
gevoel is pas écht aan als schlagerzanger Thorsten von Lippe Biesterfeld het
podium op gaat...en omdat het in Walibi altijd een tandje harder kan gooien 
we er ook nog eens een optreden in van Heidi und die Heino’s.

Walibi Holland ligt in de provincie Flevoland. 

Openbaar vervoer
Vanaf station Harderwijk rijdt het hele seizoen de lijnbus. 
Deze bus rijdt alleen als Walibi Holland open is. Kijk voor 
de reistijden en adviesroutes op www.9292.nl. 
LET OP! Tijdens het Walibierfest rijdt Connexxion met de 
standaard busregeling. Dit betekent dat er op de vrijdagen 
na 17:00 uur en op de zaterdagen na 18:00 uur geen bus-
sen meer rijden.  

BLIJF DAAROM TEGEN EEN GEREDUCEERD TARIEF 
SLAPEN IN WALIBI VILLAGE EN BEZOEK DE 
VOLGENDE DAG WALIBI HOLLAND! 

Met de auto 
Vanuit Amsterdam/Almere: neem op de A6 afslag Lelystad 
en volg daarna de borden Walibi Holland.
Vanuit Amersfoort: Neem op de A28 afslag Harderwijk/
Lelystad en volg de borden Walibi Holland.

Navigatie
Stel je navigatie in op Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen.

Parkeren
Parkeren voor het Walibierfest is mogelijk op de parkeer-
plaats van Walibi Holland. Op vertoon van je parkeerticket 
krijg je gratis toegang tot deze parkeerplaats. 

Artiesten Routebeschrijving
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Aantal munten
Frisdranken 1
Witte wijn (droog of zoet), rode wijn, rosé 1,5
Bier (250 ml) 1
Bier (500 ml) 2
Bier (1000 ml) 3,5
Flügel 1
Apfelkorn 1
Schnaps 1

Drinken

Eten
• Brood mit Butter und Schinken
• Leberkäse mit Kaiserbrot und augurken
• Gebakken champignons mit Knoblauch und prei
• Gefrituurde Zwiebelringe mit groene kruiden saus
• Currywurst mit Pommes
• Kippenpoot mit Sauerkraut
• Oerham mit mosterd und Kartoffelsalat
• 3 mini Berlinerbollen

Het eten is bij de ticketprijs inbegrepen.

Walibierfest
Het tarief is € 380,– per tafel. De tafel biedt ruimte voor 8 personen (€ 47,50 p.p.)
Boekingen kunnen alleen per tafel worden gemaakt. Het ticket is alleen geldig voor  
Das funspaßtische Walibierfest vanaf 18:00 uur, exclusief entree tot het attractiepark. 
Eten en parkeren is bij de prijs inbegrepen.

Ticket Walibi Holland

Aantal personen Ticket Walibi Holland (aanvullend op ticket Walibierfest)*

1 – 20 € 27,50 p.p.**

21 – 100 € 24,50 p.p.**

101 – 500 € 23,50 p.p.**

* Ticket alleen geldig voor toegang tot het attractiepark op dezelfde dag als het Walibierfest, 
** Prijs is exclusief entree tot het Walibierfest.

Walibierfest + 1 overnachting in Walibi Village (incl. toegang Walibi Holland)
• 4 persoonshuisje: € 103,75 p.p. (bij volle bezetting) – € 415,– per huisje
• 8 persoonshuisje: € 91,25 p.p. (bij volle bezetting)  – € 730,– per huisje
Parkeren is bij de prijs inbegrepen. Exclusief € 0,95 p.p.p.n. toeristenbelasting.

Prijs per munt is € 2,50 (breekbaar). Voor groepen die 
reserveren via het bestelformulier is het mogelijk vooraf 
munten te reserveren. Munten die vooraf gereserveerd 
zijn, worden betaald middels factuur. Munten kunnen 
ook ter plekke worden gekocht. 

Prijzen

Muntenverkoop

ETEN IS BIJ DE 
TICKETPRIJS 
INBEGREPEN


